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Estimados Estudantes, Professores, Conferencistas, Pais e demais participantes,

Temos o prazer de dar as boas vindas, em Salvador da Bahia, a todos os participan-
tes do Encontro de Jovens Cientistas (EJC), que está este ano na sua sexta edição, 
agora de abrangência nacional.

Este ano, completamos 10 anos de Ciência como Cultura!

Um grupo de professores e estudantes se reuniu na Universidade Federal da Bahia, 
sob a nossa Coordenação, para implantar o Projeto “Ciência, Arte & Magia”, que de-
pois recebeu o nome de Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Cien-
tífica da Bahia e fez nascer um sonho. Sempre me inquietei com a função social 
que deve ter a universidade pública em nosso país e, ao percorrer um caminho de 
divulgação científica sobre os animais peçonhentos, vi a necessidade de criar um 
caminho paralelo de vocação científica para crianças e adolescentes. Não foi fácil, 
aliás, não tem sido fácil, pois há dez anos isso era absolutamente inovador numa 
Instituição de ensino superior. Apesar do crescimento da Extensão universitária em 
nosso País, dedicar-se a estudantes da educação básica ainda é algo inovador. Logo 
no início tive o apoio do Dr. Isaac Roitman, o idealizador do Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior no Brasil, a quem tenho grande apreço e admiração. 

Hoje, olho para trás e me sinto realizada com a grande teia que tecemos com este 
Programa. Digo nós porque a construção de projetos educacionais nunca pode ser 
feita sozinha. É necessário atrair, conquistar, convencer, brigar e principalmente 
acreditar. Desde 2005 o Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Cientí-
fica da Bahia tem uma rica história para contar de mais de uma centena de Eventos 
Científicos e de Divulgação Científica, com livros e capítulos de livros, artigos e 
resumos publicados, é institucionalizado como Componente Curricular da UFBA, no 
âmbito da Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS), onde a cada 
semestre temos o prazer de receber estudantes das diversas áreas do conhecimento 
para ajudar a tecer um percurso, não só importante, mas necessário, o da Cultura 
Científica.

A nossa principal produção é, sem dúvida, testemunhar o crescimento dos estudan-
tes, que muitas vezes chegam tímidos e inseguros, mas com brilho nos olhos e aqui 
se transformam movidos pelo desejo pelo conhecimento. Mais de 800 jovens escola-
res passaram por nós e não importa quanto tempo ficaram, nem as suas produções, 
todos fizeram algo de inovador com sua juventude e energia. A eles e elas, o meu 
muito obrigada!

Aos Professores, Diretores e Coordenadores Pedagógicos da Educação Básica, Orien-
tandos da Graduação e da Pós-graduação, Estagiários e Bolsistas, parceiros nesta 
jornada, a minha justa homenagem por acreditarem e construírem este sonho co-
nosco.

Espero que aproveitem a Programação que construímos juntos, que conta com 3 
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Conferências, 1 Mesa-redonda, 8 peças de teatro, 36 Apresentações Orais, 58 Expe-
rimentos, 35 Vídeos Científicos e 23 Jogos, totalizando 160 resumos. Continuamos 
o Concurso de Grande Angular (Fotografia), além da premiação dos melhores traba-
lhos nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio (Apresentação Oral e Experimento para Estudantes e Orientadores), 
o melhor Vídeo Científico e melhor Jogo (Estudante e Orientador) e uma premiação 
para a Instituição com a melhor qualidade de trabalhos. 

Este ano, comemoramos o lançamento, durante o evento, de mais dois números da 
Revista Jovens Cientistas. Cada Revista representa um degrau que conquistamos 
em direção a um sonho que virou realidade: incentivar jovens cientistas, seja da 
educação básica ou do ensino superior, a criar o gosto por comunicar suas pesquisas 
para o público em geral e incentivar o público em geral, especialmente jovens, a ler 
sobre ciências.

Este Encontro reúne cerca de 650 participantes, dos quais 550 jovens cientistas e 
100 Professores-Orientadores, de 21 Instituições de Ensino público e privado: 17 de 
Salvador (BA), Universidade Federal da Bahia, Centro Estadual de Ensino Profissio-
nalizante em Controle e Processos Industriais Newton Sucupira, Centro Juvenil de 
Ciência e Cultura, Colégio Adventista de Itapagipe, Colégio Anglo-Brasileiro, Colégio 
Antônio Vieira, Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Colégio Estadual Ana Cristina 
Prazeres Mata Pires, Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, Colégio Estadual 
Edvaldo Brandão Correia, Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro, Co-
légio Integral, Colégio Módulo, Colégio Sophia, Escola Djalma Pessoa (SESI – Serviço 
Social da Indústria), Escola Municipal Dois de Julho, Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Salvador; 3 do interior da Bahia, Escola 
Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguassu (Cachoeira, BA), Centro 
Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira (Ilhéus, BA) e Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (Cruz das Almas, BA); e 1 de outro estado, Instituto 
Federal de Alagoas (Palmeira dos Índios, AL), aos quais desde já agradecemos por 
terem aceitado o convite para participar.   

Este é um Evento Científico, mas também Social Educativo e Cidadão. Aproveitem a 
Universidade Federal da Bahia, que abre as portas para nós com 70 anos de história, 
orgulho de todos os que moram na cidade do Salvador da Bahia, berço da ciência e 
da cultura na Bahia.

Profª. Drª. Rejâne Maria Lira-da-Silva 
Coordenadora do 6º Encontro de Jovens Cientistas
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1.1. TÍTULO: 6º ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS DA BAHIA

1.2. OBJETO: Trata de um Evento científico voltado para a educação básica, em atendimento às Chama-
das MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES N º 46/2013 do CNPq e Chamada MCTI/CNPq/SECIS/MEC/CAPES N 
º 46/2013 – Feira de Ciências Nacional, Edital PAEP/2015 – Apoio a Eventos, Chamada MCTI/CNPq Nº 
09/2015 - Auxílio Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação - ARC e Edital PRO-
EXT/Programa Vizinhanças 2014-2015 da Pró-Reitoria de Extensão – Universidade Federal da Bahia. 
Tem a finalidade de promover a divulgação científica e tecnológica, com e para jovens, refletindo e 
trocando as suas experiências do fazer ciência ainda na educação básica, ao mesmo tempo, próximos 
de identificar suas vocações científicas. Tem a UFBA como polo Central, nucleadora da criação, implan-
tação e manutenção deste Evento, favorecendo o resgate da função social da Universidade.

1.3. OBJETIVOS:

1.3.1. GERAL: Divulgar as produções científicas de estudantes da educação infantil, ensino fundamen-
tal e médio da educação básica, levando-se em conta a ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR do conheci-
mento científico e tecnológico e da inovação.

1.3.2. ESPECÍFICOS:

• Divulgar as produções dos estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFBA, do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/Biologia/UFBA/CAPES);

• Facilitar o acesso da população a temas científicos de interesse social;

• Possibilitar o entendimento, por parte de crianças e adolescentes, da ciência dinâmica como algo 

presente no dia-a-dia;

• Ampliar a compreensão científica de fenômenos físicos, químicos, ambientais e sociais da região 

onde os alunos moram, adotando a CRIATIVIDADE como prática corrente do trabalho coletivo;

• Possibilitar o contato com conhecimentos científicos pelos alunos e suas famílias, gerando mudança 

de postura na adoção de novos comportamentos na educação dos filhos;

• Promover na Comunidade uma visão sistêmica quanto à importância da formação de cidadãos alfa-

betizados cientificamente, ampliando sua compreensão do mundo, começando pelos fenômenos pre-

sentes em sua vida cotidiana.

1.4. JUSTIFICATIVA:

Um dos grandes desafios que se apresenta para Cientistas e Jornalistas atualmente é comunicar a 
ciência para a população em geral. Museus, Centros de Ciências, Exposições, Feiras de Ciências e Olim-
píadas, justamente as principais ferramentas utilizadas pelos cientistas, ocuparam os últimos lugares, 
com uma frequência que variou entre nunca a quase nunca, entre uma pesquisa com jovens ibero-a-
mericanos. A Cultura Científica está imbricada em uma Educação Científica e Divulgação Científica de 
qualidade, e é aí que Jornalistas, Cientistas e Professores de Ciências devem trabalhar em um só lado. 
Nosso Evento é uma iniciativa do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da 
Bahia que tem como meta o estímulo à vocação científica, em resposta ao fraco desempenho dos estu-
dantes brasileiros no e Índice de Desempenho da Educação Básica (IDEB) e no Programa Internacional 
de Avaliação Escolar (PISA). Tem cumprido com o propósito do Programa “A Ciência é para Todos”, 
uma vez que em nove anos de atividade desenvolvemos uma Educação Científica Criativa, que tem 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EVENTO
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como base a Criatividade, tanto dos discentes, quanto dos docentes, no desenvolvimento das ativida-
des. Este Evento é o resultado de que na sua didática deve o professor buscar desenvolver situações 
diversas, através de técnicas de ensino, que sejam, ao mesmo tempo, inteligentes, interessantes e 
instigantes. A primeira tem a ver com a razão, a segunda, com admiração, e, a última, com indagação, 
favorecendo ao aluno vivenciar experiências com estes elementos, de forma concomitante, trazendo, 
assim, uma revitalização ao processo de ensino-aprendizagem, de forma dinâmica, interativa e lúdica. 
É fundamental a interação educador/educando, mediada pelo conhecimento científico e pela realidade 
histórico-social do aluno. Esta postura implica em duas funções básicas: A função incentivadora e a 
função orientadora. Incentivadora, garantindo situações que estimulem a participação ativa do aluno 
no desenvolvimento de seus projetos, e orientadora em relação ao seu objeto de pesquisa, orien-
tando-o para que possa criar e desenvolver seu próprio conhecimento. É assim que juntos estamos 
vencendo o desafio da Educação Científica.

1.5. Método: Atividades que envolvem a apresentação das produções dos Educandos, Educadores e 
Convidados: Ciclo de Conferências “Ser Humano da Ciência”, Jovens Cientistas em Cena, Vida de Jovem 
Cientista, Gabinete de Curiosidades Científicas, Ciência Lúdica: Brincando e Aprendendo com Jogos 
sobre Ciências, Mostra de Vídeos Científicos e Grande Angular (Fotografia).
  

1.5.1. Local de Realização: PAF V e Hall da Biblioteca Central da UFBA, Campus Universitário de On-
dina, Salvador, Bahia.

1.5.2. Período de Realização: 27/10 a 30/10/2015 (Terça a Sexta-feira).

1.5.3. Público-Alvo: Jovens (crianças e adolescentes) de Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Escolas públicas e particulares da Bahia, familiares e comunidade em geral.

1.6. Crachás de identificação: É pessoal e intransferível e deverá ser usado em toda a área do Evento.

1.7. Certificados: De participação e apresentação das atividades específicas serão serão emitidos atra-
vés do sistema GERE  (www.ejc2015.ufba.br), 30 dias após o último dia do Evento.

1.8. Avaliação: As atividades, como um todo, poderão ser avaliadas pelos participantes através de 
formulários próprios e deverão ser entregues aos monitores do Evento.

 
2. INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES

2.1. Entrega de material
Local: Foyer do Auditório do PAF V
Data: 27/10/2015 (terça-feira)
Horário: 8h00 às 9h00

2.2. Abertura do Evento
Local: Auditório 1 do PAF V
Data: 27/10/2015 (terça-feira)
Horário: 9h00 às 10h00
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2.3. Mesa-redonda: Quem são os Professores do Brasil premiados na categoria Ciências Ensino Fun-
damental I - 2014

Local: Auditório 1 do PAF V
Data: 27/10/2015 (terça-feira)
Horário: 10h00 às 12h00

• Profª. Rosemar Aparecida Santos da Rosa (Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno Sampaio, 
Campo Bom, RS)
• Prof. Roberto Leandro dos Santos (Escola Municipal de Educação Básica Isidoro Battistin, São Bernardo 
do Campo, SP)
• Profª. Cristina Freire dos Santos Souza (Escola Municipal Professora Sumaia Salles Cozac, Cristalina, GO)
• Profª. Rosimere Lira da Silva (Escola Municipal Irmã Elisa Maria, Secretaria Municipal de Educação, 
Salvador, BA)
Moderador: Dr. Guilherme Cortizo Bellintani (Secretário Municipal de Educação de Salvador)

2.4. Ciclo de Conferências “O Ser Humano da Ciência”
Local: Auditório 1 do PAF V

• Data: 28/10/2015 (quarta-feira)
Horário: 11h00 às 12h00
Ciclo de Conferências “O Ser Humano da Ciência” 
Os Desafios do Uso da Energia Eólica no Brasil
Dr. Roberto Lobo Miranda (Alstom Brasil)

• Data: 29/10/2015 (quinta-feira)
Horário: 11h00 às 12h00
Ano Internacional da Luz
Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (Universidade de São Paulo, São Carlos, SP)

• Data: 30/10/2015 (sexta-feira)
Horário: 14h30 às 15h30
A Luz e o Espectro Eletromagnético 
Dr. Alberto Brum (Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA)

2.5. Jovens Cientistas em Cena
Local: Auditório 1 do PAF V

• Data: 28/10/2015 (quarta-feira)
Horário: 10h30 às 11h00
Luz para dizer que é dia!

• Data: 28/09/2015 (quarta-feira)
Horário: 15h30 às 16h00
Joãozinho em: De onde vem tanta dor?

• Data: 29/10/2015 (quinta-feira)
Horário: 10h30 às 11h00
Roubaram a luz

• Data: 29/10/2015 (quinta-feira)
Horário: 15h30 às 16h00
Crise Ambiental: Onde você entra nisso?

• Data: 30/10/2015 (sexta-feira)
Horário: 15h30 às 16h00
Luz e Natureza

• Data: 27 a 30/10/2015 (terça a sexta-feira)
Horário: 10h30 às 17h00
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Eu não estou ficando louco 
Hall do PAF V

• Data: 27 a 30/10/2015 (terça a sexta-feira)
Horário: 10h30 às 17h00
Reféns da Sociedade
Hall do Paf V

• Data: 27 a 30/10/2015 (terça a sexta-feira)
Horário: 10h30 às 17h00
Vestindo o que eu não sou
Hall do Paf V

2.6. Gabinete de Curiosidades Científicas
Local: Hall da Biblioteca Central da UFBA
Data: 28 e 29/10/2015 (quarta e quinta-feira)
Horário: 8h30 às 10h30 e 13h30 às 15h30

2.7. Ciência Lúdica: Brincando e Aprendendo com Jogos sobre Ciências 
Local: Hall da Biblioteca Central da UFBA
Data: 28 e 29/10/2015 (quarta e quinta-feira)
Horário: 8h30 às 10h30 e 13h30 às 15h30

2.8. Jovens Repórteres Científicos 
Local: Auditórios 1 e 2 do PAF V
Data: 28/10/2015 (quarta-feira). Horário: 16h às 17h

Local: Auditório 1 do PAF V
Data: 30/10/2015 (sexta-feira). Horário: 8h00 às 12h00

2.9. Vida de Jovem Cientista - Comunicações Orais
Local: Auditórios 1 e 2 do PAF V
Data: 27/10/2015 (terça-feira). Horário: 13h00 às 17h
Local: Auditório 2 do PAF V
Data: 30/10/2015 (sexta-feira). Horário: 10h00 às 12h

2.10. Lançamento da Revista Jovens Ciências (RJC)
Local: Auditório 1 do PAF V
Data: 30/10/2015 (sexta-feira)
Horário: 15h30 às 16h00
Profª. Drª. Rejâne Maria Lira da Silva (Editora-Chefe da RJC) e Mariana Rodrigues Sebastião e Mariana 
Menezes Alcântara (Diretoras de Redação da RJC)

2.11. Premiação e Encerramento do Evento
Local: Auditório1 do PAF V
Data: 30/10/2015 (sexta-feira)
Horário: 16h00 às 17h00
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3. CRONOGRAMA DO EVENTO

ATENÇÃO: Esta programação está sujeita a possíveis alterações, que serão informadas previamente, quando possível.
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4. JOVENS CIENTISTAS EM CENA 
(QUADRO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS)

Horário 28/10/2015 (Quarta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

10:30-11:00
JCC01. LUz, PARA DIzeR QUe é DIA! Autor(es): Micheli Ferreira Fonseca. Orienta-
dor(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva. Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA.

Horário 28/10/2015 (Quarta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

15:30-16:00
JCC02. JOãOzInHO em: De OnDe Vem TAnTA DOR? Autor(es): Ana Ruth Rodri-
gues Jesus, Milena Pereira Oliveira São Leão, Rosemeire Machado da Silva. Orienta-
dor(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim, Claudia Dias Leme. Instituição: UFBA – Universida-
de Federal da Bahia, Salvador, BA.

Horário 29/10/2015 (Quinta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

14:00-14:30
JCC03. ROUBARAm A LUz. Autor(es): Felipe Barbosa Dias, Nilma Bastos de Souza. 
Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva. Instituição: UFBA – Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, BA.

Horário 29/10/2015 (Quinta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

10:30-11:00
JCC04. CRIse AmBIenTAL, OnDe VOCê enTRA nIssO? Autor(es): Maria Luiza 
Andrade Cernadas, Lara Miranda Alpoim Braga, Beatriz Delfino Onety, Luiza Eleodora 
Borja Almeida Andrade. Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois, Edgard João Nicolau 
Neto. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

Horário 30/10/2015 (sexta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

10:30-11:00
JCC05. LUz e nATURezA. Autor(es): Felipe Barbosa Dias, Larissa Lima Santos, Ivson 
Santos Gomes, Micheli Ferreira Fonseca. Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva. 
Instituição: Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

Horário 27 a 30/10/2015 (Terça a sexta-feira)

Local: PAF V – Hall

10:30-17:00
JCC06. eU nãO TÔ FICAnDO LOUCO. Autor(es): Anita Carvalho Martins Almeida, Au-
gusto Sampaio Minho, Jahde Abbehusen Soares, Lea Maria Santos, Amanda Marques 
Alvim Oliveira, Joaquim Afonso Siqueiro. Orientador(es): Wellington Marinho Souza. Ins-
tituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.
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10:30-17:00

JCC07. ReFéns DA sOCIeDADe. Autor(es): Charlotte Araujo, Giovanna Bacelar 
Freire de Carvalho, Giulia Gabriella Guedes Mura, Juliana Coelho Nunes, Lais Carneiro 
Rocha, Marianne Costa e Silva Lage, Verena Laborda Santos Duran. Orientador(es): 

Cristina da Fonseca Abrunhosa. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

10:30-17:00
JCC08. VesTInDO O QUe nãO sOU. Autor(es): Fernanda Mendonça Stringuetti, Júlia 
Nunes Braga, Beatriz Costa, Júlia Lima Correia, Jullia Correia, Alice Vianna Dias da Silva 
Brim. Orientador(es): Wellington Marinho Souza. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, 
Salvador, BA.

Total de Apresentações Culturais: 08

5. VIDA DE JOVEM CIENTISTA 
(QUADRO DE APRESENTAÇÕES ORAIS)

Horário 27/10/2015 (Terça-feira) 

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1
13:00-13:20 ABeRTURA – InCLUsãO DOs ARQUIVOs PeLOs APResenTADORes

13:20-13:30 VJC01. AÇÚCAR X GORDURA. Autor(es): Lorena Costa Micheli Xavier, Sofia Pal-
meira Santiago, Laura Andrade Mesquita, Sofia Requião Pinna. Orientador(es): Maria 
Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

13:30-13:40 VJC02. 1ª FOLHA sInTéTICA QUe PRODUz OXIGênIO. Autor(es): Liliana Py Ma-
gistrini Spinelli, Cynthia Marques Santos, Júlia Baptista Eckerle. Orientador(es): Altair 
dos Santos Cerqueira. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

13:40-13:50

VJC03. A ReVITALIzAÇãO DA esTRADA ReAL e O DesenVOLVImenTO DO TU-
RIsmO nO COnTeXTO DO mUnICÍPIO De JACOBInA-BA. Autor(es): Laércio de 
Oliveira Souza Junior, Everton Caio de Oliveira Miranda. Orientador(es): Joseane Go-
mes de Araújo. Instituição: IFBa - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
da Bahia, Jacobina, BA.

13:50-14:10 DIsCUssãO

14:10-14:20 VJC04. A TeORIA DO FRAnKensTeIn. Autor(es): Ana Luisa Siqueira, Matheus 
Edlweiss Sena, Ana Beatriz Carvalho, Gabriela Cardoso Lyrio. Orientador(es): Maria 
Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

14:20-14:30

VJC05. ACIDez DA ÁGUA DAs CHUVAs De OUTOnO nO mUnICÍPIO De CRUz 
DAs ALmAs (BA). Autor(es): Bruno Souza, Taylane da Paixão Silva, Iago Luís Pi-
nheiro da Silva, José Antônio Santana Barbosa Júnior. Orientador(es): Francisco de 
Souza Fadigas. Instituição: UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
Cruz das Almas, BA.

14:30-14:40

VJC06. ÁGuA E A CRISE DE ENERGIA. Autor(es): Isadora Fonsêca Leão Santos, 
Leonardo Santana Couto, Manuela de Alencar Pereira Reis, Mariana Maia , Michelle 
Gurgel Amaral, Samantha Moura Novais de Quadros. Orientador(es): Carla Regina 
Nunes Costa. Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA.

14:40-15:00 DIsCUssãO

15:00-15:10
VJC07. ÁGUA sALGADA GeRAnDO eneRGIA. Autor(es): Beatriz Oliveira Gomes, 
Camila Coelho Perrucho, Gabriela Moraes Azevedo, Giovanna Pitton Dornelas Souza, 
Lucas Cardoso Vaz, Maria Clara Morgado Santos. Orientador(es): Danilo Malaquias 
Lessa. Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA.
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15:10-15:20 VJC08. AnÁLIse DAs CARACTeRÍsTICAs COmeRCIAIs e QUÍmICAs em ACHO-
COLATADOs COmeRCIALIzADOs nA CIDADe De ILHéUs/BA. Autor(es): Jonatas 
Santos, Gabriel Lucas, Aurélio José Franco Simas. Orientador(es): Danilo Missias Tei-
xeira. Instituição: Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA.

15:20-15:30 VJC09. AReIA mOVeDIÇA: ReALIDADe OU FICÇãO? Autor(es): Thiago Antônio 
José Moreira Coêlho, Ana Carolina Alves do Espirito Santo, Alexandre Pimentel Santos 
Vieira, Lara Gama Simões, Luis Vicente Araújo Barros. Orientador(es): Paloma Baga-
no Paiva. Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA.

15:30-15:50 DIsCUssãO

15:50-16:00 VJC10. As eVOLUÇões TeCnOLÓGICAs nAs InDÚsTRIAs AUTOmOBILÍs-
TICAs e A seGURAnÇA DO COnDUTOR. Autor(es): Alana de Freitas Moreira 
Amaral, Maia Fernanda Almeida Pereira, Beatriz Teixeira de Jesus Nascimento, Sofia 
Oliveira Lopes. Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois. Instituição: Colégio Antô-
nio Vieira, Salvador, BA.

16:00-16:10 VJC11. AUTOmATIzAÇãO nA AULA De FÍsICA. Autor(es): Alice Fontes Santos 
Lins, Maria Clara Cardoso Tavares, Milena Alcântara Santos, Pedro Filipe Vanderlei da 
Silva, Yan Almeida Lopes Oliveira. Orientador(es): Lilian Alves de Almeida, Francisco 
Augusto da Silva Neto. Instituição: Escola Djalma Pessoa (Sesi – Serviço Social da 
Indústria), Salvador, BA.

16:10-16:20 VJC12. BIPOLARIDADe e CRIATIVIDADe. Autor(es): Sophia Casé Rocha, Ma-
riana Ruback Santana Pacheco, Paula Soares Fontes, Isabella Yeliz Araujo Danmez. 
Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Sal-
vador, BA.

16:20-16:30 VJC13. DeTeCTAnDO Os FOCOs DA DenGUe. Autor(es): Levi Wesley Ferreira de 
Jesus1, Tainara Silva Alcântara Santos1, Viviane de Aragão Souza Silva1, Janete Santos 
Martins1. Orientador(es): Ana Ruth Rodrigues Jesus2, Rosemeire Machado da Silva1. 
Instituições: 1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; 2UFBA – Universida-
de Federal da Bahia, Salvador, BA.

16:30-16:40 VJC14. DeTeRmInIsmO GenéTICO nO IDeÁRIO De ALUnOs DO 2° AnO. Au-
tor(es): Daniele Almeida Alves. Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim. Institui-
ção: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

16:40-17:00 DIsCUssãO

Horário 27/10/2015 (Terça-feira) 

Local: PAF V – AUDITÓRIO 2
13:00-13:10 ABeRTURA – InCLUsãO DOs ARQUIVOs PeLOs APResenTADORes

13:10-13:20 VJC15. zeeR POT. Autor(es): Miguel Abib Gonzalez, Caio Schneider Loureiro da Cos-
ta, Fernando Perez de Oliveira, Mateus Pires Dietrich, Miguel Abib Gonzalez. Orien-
tador(es): Cássia Verônica de Almeida Moruz. Instituição: Colégio Antônio Vieira, 
Salvador, BA.

13:20-13:30 VJC16. eFeITO DA DURAÇãO DO CICLO De CLARO/esCURO nO CResCImenTO 
DAs mICROALGAs. Autor(es): Luiza Pessôa Andrade, Ana Luiza Rego Dias, Paula 
Freitas Pires, Anna Júlia Carvalho Souza. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Insti-
tuição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

13:30-13:40 VJC17. escravidão, negritude e sociedade. Autor(es): Bianca Rodrigues Oliveira1. 
Orientador(es): Jorge Lucio Rodrigues das Dores1, Adriano Rafael Silva Bezerra2. Ins-
tituições: 1Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia; 2Pós Graduação em História da 
Bahia Faculdade São Bento, Salvador, BA

13:40-13:50 VJC18. FÚRIA DA nATURezA, PODeR sem LImITe: DesLIzAmenTOs De TeRRA 
em sALVADOR. Autor(es): Samuel Rozados de Souza, Tiago Biscaia Abubakir, Pedro 
Britto Cardoso, Fabrício Asfora Romero Assunção. Orientador(es): Marize Andery Cou-
tinho Coelho. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

13:50-14:10 DIsCUssãO
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    14:10-14:20 VJC19. Gene WOLVeRIne. Autor(es): Matheus Neves, Raphael Costa Oliveira, Ste-
ven Woolf, Ivan Bezerra Moreira Pinto Sarmento. Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira 
Filho. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

14:20-14:30 VJC20. GInGe: POR QUe ALGUns sOns nOs InCOmODAm? Autor(es): Davi de 
Souza Oliveira, Julia Pavie Paim de Melo, Vitória Farias Ribeiro de Souza, Gabrielle 
Santos Pagliari. Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois. Instituição: Colégio An-
tônio Vieira, Salvador, BA.

14:30-14:40 VJC21. ImPORTÂnCIA DO FOnOAUDIÓLOGO nO AmBIenTe esCOLAR. Au-
tor(es): Jussara Da Silva Brito, Camila Lima de Souza. Orientador(es): Penildon Silva 
Filho. Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

14:40-15:00 DIsCUssãO

15:00-15:10 VJC22. mAnIPULAÇãO De mARKeTInG. Autor(es): Amanda Oliveira de Aragão, 
Liz Cerqueira Lima Chaves, Mariana Atala Sapolniki, Natália Queiroz Fonseca Mota. 
Orientador(es): Ana Cláudia Sokolonski Anton. Instituição: Colégio Anglo-Brasilei-
ro, Salvador, BA.

15:10-15:20 VJC23. nOVO mODeLO DA PIRÂmIDe ALImenTAR BRAsILeIRA. Autor(es): Mar-
cia da Silva Serra1, Jose Mauro Neves dos Santos Filho1, Ana Paula da Paixao da 
Silva1, Edilson Almeida Souza Junior1, Mariana Correia Gonçalves1. Orientador(es): 
Jamile Pimentel de Melo2. Instituição: 1Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva Martins, Sa-
peaçú, BA; 2UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – Sapeaçu, BA. 

15:20-15:30 VJC24. PeRCePÇões De ALUnOs e PROFessOR De Um COLéGIO DA ReDe 
esTADUAL De ensInO De sAPeAÇÚ, BAHIA, sOBRe A PRInCIPAL CAUsA De 
mORTe De UsUÁRIOs ABUsIVOs De DROGAs. Autor(es): Marcia da Silva Serra1, 
Jose Mauro Neves dos Santos Filho1, Ana Paula da Paixao da Silva1, Edilson Almeida 
Souza Junior1, Mariana Correia Gonçalves1. Orientador(es): Jamile Pimentel de Melo2. 
Instituição: 1Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva Martins, Sapeaçú, BA; 2UFRB - Univer-
sidade Federal do Recôncavo da Bahia – Sapeaçu, BA.

15:30-15:50 DIsCUssãO

15:50-16:00 VJC25. PODemOs VeR A nOssA VOz. Autor(es): Diogo Rossi Sampaio, Victor Alex 
de Castro Neves, Rafael Fadigas de Souza Cunha. Orientador(es): Cássia Verônica 
de Almeida Moruz. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

16:00-16:10 VJC26. PROPOsTA De DesenVOLVImenTO De Um APLICATIVO PARA DImI-
nUIÇãO DO COnsUmO De eneRGIA (LUz). Autor(es): Ivon Luiz Correia Marinez 
Garcia, Daniel Oliveira Sanches Leal, Caco Abud Vasconcelos, Gabriel Cal Souza dos 
Santos. Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois. Instituição: Colégio Antônio Viei-
ra, Salvador, BA.

16:10-16:20 VJC27. ReAPLU: ReAPROVeITAmenTO DA ÁGUA PLUVIAL. Autor(es): Maria 
Victoria Rocha de Alencar, Mariana Blanco Gonzalez, Maria Eduarda Serravalle Mata 
Pires Fernandes, Thaís de Barreto Telles. Orientador(es): Altair dos Santos Cerqueira. 
Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

16:30-16:40 VJC28. sIsTemA eDUCACIOnAL BRAsILeIRO. Autor(es): Eduarda Costa, Gabriel 
Aragão, Roberta Andrade, Vanessa Daltro, Yasmim Leal. Orientador(es): Ian Caval-
cante. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

16:40-17:00 DIsCUssãO

Horário

30/10/2015 (sexta-feira) 

Local: PAF V – AUDITÓRIO 2

10:00-10:10
VJC29. TeCnOLOGIAs sOCIAIs QUe sALVAm VIDAs nO seRTãO. Autor(es): 
Skarllet Cândida Silva dos Santos, Eduardo Santana da Silva. Orientador(es): Arthur 
Breno Stürmer. Instituição: Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios, 
Palmeira dos Índios, AL.
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10:10-10:20

VJC30. TIPOs De eneRGIA: HIDReLéTRICA, nUCLeAR, eÓLICA e TeRmeLéTRI-
CA. Autor(es): Filipe Diniz Rodrigues de Souza, Gabriel Mendes Pinheiro, Ana Karina 
Prado Ferreira Figueiredo Santana, Pedro de Oliveira Teixeira de Vargas, Lucca Reis 
Lima Santos. Orientador(es): Enzo Rocha Tosto Pereira. Instituição: Colégio Módulo, 
Salvador, BA.

10:20-10:30
VJC31. TÓRIO: A eneRGIA DO AmAnHã. Autor(es): Fernando Batista de Souza 
Yamaguchi, Letícia Neves da Rocha Ribeiro dos Santos, Antonio Morais, Guilherme 
Lima. Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho. Instituição: Colégio Antônio Vieira, 
Salvador, BA.

10:30-10:40

VJC32. UsO De ReCIPIenTe ALTeRnATIVO nA AnÁLIse De FÓsFORO nO 
sOLO. Autor(es): Louyze Maria dos Santos Lopes Silva, Ana Carolina Adorno dos San-
tos, Betânia Lays Novais dos Santos Nascimento, Paloma Souza Conceição, Louyze 
Maria dos Santos Lopes Silva, Ana Carolina Adorno dos Santos, Betânia Lays Novais 
dos Santos Nascimento, Paloma Souza Conceição. Orientador(es): Francisco de Sou-
za Fadigas. Instituição: UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz 
das Almas, BA.

10:40-11:00 DIsCUssãO

11:00-11:10
VJC33. UTILIzAÇãO De VÍDeO COmO FeRRAmenTA DIDÁTICA nO ensInO DA 
BOTÂnICA. Autor(es): Daniele Menezes dos Santos. Orientador(es): Gilberto Cafe-
zeiro Bomfim. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

11:10-11:20
VJC34. VITAL PARA O BRAzIL e A nOVA meDICInA PARA O mUnDO. Autor(es): 
Rebeca Lima De Queiroz1. Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva2. Instituição: 
1Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA.

11:20-11:30 VJC35. UmA PROPOsTA De UsO DO ARDUÍnO nO CRIADOURO De seRPen-
Tes PARA FIns CIenTÍFICOs DA UnIVeRsIDADe FeDeRAL DA BAHIA. Au-
tor(es): Patrick Rocha Oliveira1, Marco Vinícius dos Santos Vieira2.. Orientador(es): 
Rejâne Maria Lira-da Silva3. Instituição: 1Centro Estadual de Educação em Controle e Pro-
cessos Industriais Newton Sucupira; ²Colégio Estadual Thales de Azevedo; 3UFBA - Universi-
dade Federal da Bahia, Salvador, BA.

11:30-11:40 VJC36. mITO OU mAGIA Um POUCO DA mITOLOGIA . Autor(es): Ian Gabriel Galrão 
Guimarães. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo. Instituição: Co-
légio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

11:40-12:00 DISCuSSÃo
Total de Apresentações Orais: 36

Livro de Programação e Resumos      

                                                                                                                         23 

6. GABINETE DE CURIOSIDADES CIENTÍFICAS 
(QUADRO DE APRESENTAÇÕES DE EXPERIMENTOS)

28/10/2015 (Quarta-feira), 8:30 às 10:30 e 13:30 às 15:30h, 

Hall da Biblioteca Central da UFBA
eXP01. A ARTe DA FOTOGRAFIA. Autor(es): Mariana Santa Rita, Yasmin Vieira Oliveira, Clara Carvalho 
Muniz. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP02. A ImPORTÂnCIA DA COBeRTURA VeGeTAL. Autor(es): Mona Nere dos Santos Nazaré1, Áurea 
Eliza Martini Couto1. Orientador(es): Ana Ruth Rodrigues Jesus1, Rosemeire Machado da SILVA2. Instituição:-
1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.
eXP03. A mesA ReVOLUCIOnÁRIA. Autor(es): Clara Passos Viana Viana, Gustavo Pinheiro, João Alexan-
dre Cardoso Oliveira Silva, Pedro Castro, Raquel Paradella Maranhão, Sandra Pinto. Orientador(es):  Juliana 
Abbehusen. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP04. ADesIVO RAsTReADOR. Autor(es): Daniel Araujo Kolbe, Luca Gabriel Rodrigues Laytynher. 
Orientador(es): Ana Cláudia Sokolonski Anton. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP05. ALTeRnATIVAs PARA ReUTILIzAÇãO De esPAÇOs DO COLéGIO esTADUAL PLATAFORmA. 
Autor(es): Dailton Reis1, Gabriela Silva1. Orientador(es): Roque dos Santos Júnior1, Andréa da Silveira Cor-
deiro Cunha1. Instituição: 1Colégio Estadual Plataforma; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia1, Salvador, 
BA.

eXP06. AnImAIs COm neCessIDADes esPeCIAIs: COmO AJUDÁ-LOs? Autor(es): Fabiana Bragança 
Silva Teixeira, Gabriela Mariano Bomfim. Orientador(es): Andréa Lamarca. Instituição: Colégio Antônio Viei-
ra, Salvador, BA.

eXP07. ARCO VOLTAICO. Autor(es): Leandro da Cruz Brito, João Victor Macedo Passos, Pedro Henrique 
Marques Barreto, Filipe Moreira Lima, Vinicius Nogueira Braga, Lucas Yamamoto. Orientador(es): Luis Hen-
rique Santana Silva. Instituição: Colégio Integral, Salvador, BA. 

eXP08. AUTOmAÇãO DO COnTROLe De UmIDADe De PeRÍmeTROs IRRIGADOs (ACUPI). Autor(es): 
Dailan de Jesus Pereira Bernardes, Camilla Sabrine Silva Santos, Gustavo Lima Mendes, Marcus Vinícius 
Sena Tínel, Luis Felipe Miranda da Silva. Orientador(es): - William Guterres Oliveira, Raimison Bezerra de 
Assis. Instituição: IFBa - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, BA.

eXP09. BeneFÍCIOs e mALeFÍCIOs DOs JOGOs eLeTRÔnICOs. Autor(es): Vítor Augusto Vilela Miran-
da Rios, Léo Kalil Dourado Coelho, Gabriel Lisboa Dantas. Orientador(es): Andréa Lamarca. Instituição: 
Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP10. BIOFILTRO. Autor(es): Livia Nunes Almeida, Maria Eduarda Cerqueira Furtado Melo, Isabela Reis 
da Silva Carvalho, Maria Antônia Tapioca Valente. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Instituição: Colégio 
Antônio Vieira. Salvador, BA.

eXP11. BLOCO VeRDe. Autor(es): Sande Costa da Silva Barreto1. Orientador(es): Jorge Lucio Rodrigues 
das Dores2. Instituição: 1Colégio Sophia; 2Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, Salvador, BA.

eXP12. CÂnCeR UmA POssÍVeL sOLUÇÂO. Autor(es): Ana Beatriz Fontes, Catarina Vieira, Cecília Veras, 
Lara Valle Portela Lima, Rebeca Sousa, Vinícius Leite. Orientador(es): Juliana Abbehusen Freire de Carva-
lho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP13. CAROTenÓIDes PReCURsORes De VITAmInA ReTInOL: Um PAssO PARA O eQUILÍBRIO. 
Autor(es): João Augusto de Moura Leite Junior, Bruna Wenyi Chuang Jou. Orientador(es): Álvaro da Silva 
Vieira Filho. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP14. CARRO CARReGÁVeL Autor(es): Jeanderson Santos1. Orientador(es): Micheli Ferreira Fonseca2, 
Rejâne Maria Lira-da-Silva2. Instituição: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 2UFBA - Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, BA.
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eXP15. CAsCA De BAnAnA PODe DesPOLUIR A ÁGUA. Autor(es): Giulia Bonazzi, Luma Carvalho G. 
Boavista, Luisa Coutinho Coelho, Catharina Teixeira Fernandes de Araujo. Orientador(es): Cássia Verônica 
de Almeida Moruz. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP16. COmO VIRAR Um sUPeR HeRÓI. Autor(es): Luciana Vitória Cupertino Santos, Luize Ribeiro, Maria 
Cavalcante.  Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP17. CResCImenTO VeGeTAL – A eXPeRIênCIA COm Pé De TOmATe. Autor(es): Camila Yamauti 
Souto Diamantino, Luiza Macedo Teixeira Queiroz, Esther Carvalho Nascimento, Dominique Santana Santos 
Macario. Orientador(es): Deyse Cristina Brito de Araújo Miranda. Instituição: Colégio Integral, Salvador, BA.

eXP18. DessALInIzAÇãO DA ÁGUA DO mAR. Autor(es): Carolina Martinez de Santána, Nicolas John 
Skelton, Paula de Souza Tavares. Orientador(es): Paulo Jorge Medeiros Cunha Junior. Instituição: Colégio 
Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP19. DIGITAL seCReT – sem InCÔmODO, esse é meU LUGAR. Autor(es): Alice Fontes Santos Lins, 
Caio Henrique Soares dos Reis, Débora Prazeres Costa, Maria Clara Cardoso Tavares, Pedro Filipe Vanderlei 
da Silva. Orientador(es): Francisco Augusto da Silva Neto, Lilian Alves de Almeida. Instituição: Escola Djal-
ma Pessoa (SESI – Serviço Social da Industria), Salvador, BA.

eXP20. DOenÇAs TRAnsmITIDAs PeLO BeIJO. Autor(es): Lucas Barbosa Faria, Beatriz Andrade Siqua-
ra, Enrico Lopes Moreira. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP21. eCLIPse: LUnAR e sOLAR. Autor(es): Karen Guidice Sampaio, Maria Eduarda Gomes Silva, Laura 
Nanneti Moreira, Fernanda Queiroz Lima. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio 
Vieira, Salvador, BA. 

eXP22. eCOnÔmeTRO. Autor(es): Bernardo Setubal D`Almeida, Carla Maciel Carrillo, Davi Passo Viana,  
Diogo Iglesias Leite, Milton Kiefer de Albuquerque Mello, Pedro Boaventura Ferraz de Oliveira. Orienta-
dor(es): Juliana Abbehusen Freire de Carvalho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP23. FABRICAÇãO De BIOPLÁsTICO ATRAVés DA CAsCA De BAnAnA. Autor(es): Dara Costa, 
Sarah Nogueira, Thamires Figueiredo Carneiro de Jesus. Orientador(es):  Altair dos Santos Cerqueira. Insti-
tuição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP24. FILTRO nATURAL FeITO A BAse DA BORRA De CAFé. Autor(es): Maria Fernanda Bastos Gue-
des de Souza, Catharina Barbosa Lima, Agnes de Oliveira Firmato Freire, Bruna Mendonça Doria de Jesus. 
Orientador(es): Cássia Verônica de Almeida Moruz, Álvaro da Silva Vieira Filho. Instituição: Colégio Antônio 
Vieira, Salvador, BA.

eXP25. GeRAÇãO De eneRGIA PeLO mAGneTIsmO. Autor(es): Bernardo Bertulucci Behrens Caires, 
Gabriel de Queiroz Argento, Matheus Carvalho Araújo, William Santos Moura Carneiro. Orientador(es): Ed-
gard João Nicolau Neto. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP26. HAnD PHOne. Autor(es): Beatriz Calil Gesteira Aragão, Bianca Manfredi, João Victor Fonseca, Leo-
nardo Faria Dourado, Nathalie Cerqueira, Raffaela da Mata Bruni. Orientador(es): Juliana Abbehusen Freire 
de Carvalho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA. 

eXP27. IDenTIFICAÇãO De AnImAIs DO FILO ARTHROPODA TRAnsmIssORes De PATÓGenOs. 
Autor(es): Vanessa Mestanza Pelosi, Iris Abreu Rocha Laurine de Novaes, Rebeca Corrales Estevam, Ana 
Beatriz Ramos da Matta, Eduardo Abbehusen Ribas. Orientador(es): Deyse Cristina Brito de Araújo Miranda. 
Instituição: Colégio Integral, Salvador, BA.

eXP28. Ímãs InTeLIGenTes. Autor(es): Giovanni Silva Rocha, Rafaela Sandes Fonseca, João Victor Ro-
drigues Mafra, Lucas Paradeda Muhle Vila Serra. Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho. Instituição: 
Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP29. InFLUênCIA DA mÚsICAs nAs PessOAs. Autor(es): Mariana Alcântara Puonzo, Letícia Lima 
Bastos. Orientador(es): Altair dos Santos Cerqueira. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP30. InFRAmOTOR. Autor(es): Rafael Bruno Barbosa1, Hugo Adorno1. Orientador(es): Jorge Lucio Ro-
drigues das Dores2. Instituição: 1Colégio Sophia; Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia2, Salvador, BA. 
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29/10/2015 (Quinta-feira), 8:30 às 10:30 e 13:30 às 15:30h, 
Hall da Biblioteca Central da UFBA

eXP31. LÂmPADA eCOLÓGICA. Autor(es): Lara Oliviera Pedreira, Milena Carolina Barbosa, Brenda Peixi-
nho Macêdo, Camila Boaventura Oliviera. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Instituição: Colégio Antônio 
Vieira, Salvador, BA.

eXP32. LeD`s nO InFInITO. Autor(es): Mercedes Oliveira Ferreira, Paulo Victor Silva Arize. Orientador(es): 
Suely Ribeiro Santos. Instituição: Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), Salvador, BA.

eXP33. LIXeIRA eCOLÓGICA. Autor(es): Camila Karkevitch Abude, Lara Santiago Paixão, Maria Eduarda 
Costa Silva, Maria Clara Trindade Freitas, Maria De Sangalo Nunes, Pedro Lins Souza. Orientador(es): Ja-
queline de Jesus Oliveira Santos. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP34. O UsO De LODO De esGOTO COmO ADUBO. Autor(es): João Gabriel Weckerle Sobreira, João 
Guilherme Brige Alves, Milena Ramos Mastrolorenzo, Alessandra Maria Vieira Santos. Orientador(es): Cássia 
Verônica De Almeida Moruz. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP35. PARA VOCê: O QUe é mUseU?  Autor(es): Ana Elisangela Amor Divino Santos e Santos¹, An-
derson Nascimento Felix¹, José Victor Bispo Cerqueira¹, Rafaela de Jesus Santos¹. Orientador(es): Felipe 
Barbosa Dias2. Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro; 2UFBA - Universidade 
Federal Da Bahia, Salvador, BA.

eXP36. PAVImenTO InOVADOR. Autor(es): Bárbara Alves Rafael, Enzo Souza Siqueira, Henrique Vieira 
Da Costa De Camargo, Maria Eduarda Peppes Bicalho, Mariana Carvalho Santos. Orientador(es): Roque F. 
Araújo Filho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP37. PROJeTO COnTROLe FLOResTAL. Autor(es): Camila Dutra Pinheiro, Cecília Santos Silveira, 
Cláudia Andrade Britto, Júlia Kataoka Ramos, Luca Lopes Martinho, Vitor ually de Oliveira. Orientador(es): 
Juliana Abbehusen Freire de Carvalho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP38. QUe AmOR CORRe nAs sUAs VeIAs? Autor(es): Yveline Vasconcelos, Carolina Costa da Silva 
Souza. Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho, Ricardo Faria. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Sal-
vador, BA.

eXP39. QUImIOLUmInesCênCIA: DA nATURezA Fez-se A LUz. Autor(es): João Mauricio Coelho Lou-
renço, Marco Antônio Cruz Souza, Lucas Da Paz Magalhães, Luísa Maquieira Menezes. Orientador(es): 
Álvaro da Silva Vieira Filho, Edgard João Nicolau Neto. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP40. RACIOnAmenTO: sOLUÇãO PARA A CRIse HÍDRICA mUnDIAL? Autor(es): Maria Luiza An-
drade Cernadas, Lara Miranda Alpoim Braga, Beatriz Delfino Onety, Luiza Eleodora Borja Almeida Andrade. 
Orientador(es): Edgard João Nicolau Neto. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP41. sensOR InTeLIGenTe. Autor(es): João Arthur Pereira De Melo Neto, Letícia Souza, Maria Luiza 
Aragão, Mariana Santarosa Perrone de Oliveira. Orientador(es): Juliana Abbehusen Freire de Carvalho. Ins-
tituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP42. sUPeR ReGADOR PARA VIAGens. Autor(es):  Alice Sarno Menezes, Luana Abbehusen Soares, 
Luíza Presidio, Mariana Bitencourt Fonsêca Carvalho, Paloma Maíra Schaeber Busch, Pedro Mota. Orienta-
dor(es): Juliana Abbehusen Freire de Carvalho. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

eXP43. sUsTenTABILIDADe z. Autor(es): David Belo, Roberta Andrade Fráguas. Orientador(es): Jorge 
Bugary. Instituição: Colégio Adventista de Itapagipe, Salvador, BA.

eXP44. TéRRARIO: ReLATO De eXPeRImenTO nO COLéGIO esTADUL LUIz VIAnA. Autor(es): 
Cândido Dias Ferreira Neto. Orientador(es): Cláudia Dias de Santana, Gilberto Cafezeiro Bomfim. Institui-
ção: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

eXP45. TIPOs De sUTURAs: COmPLICAÇões e BeneFÍCIOs. Autor(es): Fernanda Levindo Peixoto 
Santos Pereira, Carolina Bruno Andrade, Priscila Alckmim de Oliveira Magnavita de Souza, Victória Ribeiro 
de Almeida. Orientador(es): Altair dos Santos Cerqueira. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      26

eXP46. TRAnsGênICOs: O QUe Tem nA sUA mesA?  Autor(es): Maria Clara Santos Melo, Júlia Pavese 
Araújo, Valeria Romeo Prada. Orientador(es): Andréa Lamarca. Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salva-
dor, BA.

eXP47. TUBOs sOnOROs. Autor(es): Pedro Henrique Freitas, Luiz Otávio Almeida Costa, Matheus Pi-
mentel, Hanna Zaira de Carvalho, Enzo Lago, Marina Bramont Bastos, Marcelle Pitta. Orientador(es): Luis 
Henrique Santana Silva. Instituição: Colégio Integral, Salvador, BA.

eXP48. UTILIzAnDO As ReDes De PeTRI nA PROGRAmAÇãO DO nÍVeL De COORDenAÇãO em sIs-
TemA De PRODUÇãO De LOTes. Autor(es): Camilla Sabrine Silva Santos, Gustavo Lima Mendes, Marcus 
Vinícius Sena Tínel, Luis Felipe Miranda da Silva, Jade Silva Oliveira. Orientador(es): Raimison Bezerra de 
Assis, William Guterres Oliveira. Instituição: IFBA - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 
Bahia, Jacobina, BA.

eXP49. WeTLAnD. Autor(es): Endhi Costa Falcão Santos, Gabriella Moreira Requião, Aline Vitórria dos 
Santos Nascimento, Isadora Meyer Suerdieck Viana. Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois. Instituição: 
Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP50. WATeRCOne. Autor(es): Julia Zago Passos, Mariana Santa Rita, Luciana Pires Tavares, Marcella 
Pinto de Abreu, Eleonora Cajahyba Rocha Summers Albuquerque. Orientador(es): Maria Goretti Sousa. Ins-
tituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA.

eXP51. XIII... A FRUTA esCUReCeU! Autor(es): Andreia Moraes Ferreira. Orientador(es): Gilberto Cafe-
zeiro Bomfim. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

eXP52. ARQUILUz Autor(es): Caroline Cerqueira dos Santos1. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nasci-
mento de Araújo1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2. Instituições: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 2UFBA 
- Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. 

eXP.53. ARTes e ILUsãO De ÓTICA Autor(es): Alice Monique Santos Andrade Lima. Orientador(es): Bár-
bara Rosemar Nascimento de Araújo Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP.54. DesICOnDOGs Autor(es): Ayana Oliveira Pires1. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2. Instituições: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; UFBA - Universidade 
Federal da Bahia¹, Salvador, BA.

eXP55. GAsBOnUTRI  Autor(es): Kauan Argolo Souza. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo. Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP56 Os AnImADOs. Autor(es): Felipe Sousa Silva. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo. Instituição:  Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP57. PeHOmIs Autor(es): Naiara Nascimento Santos. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo. Instituição:  Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP58. POLOCARDIA Autor(es): Rannyeveli Silva dos Santos. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nasci-
mento de Araújo. Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP59. PROALAVAnDOGs Autor(es): Railane Cerqueira dos Santos. Orientador(es): Bárbara Rosemar 
Nascimento de Araújo. Instituição:  Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP60. TÁRTARO em AnImAIs DOmésTICOs Autor(es): Mariana Martins Salomão. Orientador(es): Bár-
bara Rosemar Nascimento de Araújo. Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

eXP61. VeTeRAPIA Autor(es): Beatriz Conceição Nunes. Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo. Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, Salvador, BA.

Total de experimentos: 61

Livro de Programação e Resumos      

                                                                                                                         27 

7. JOVENS REPÓRTERES CIENTÍFICOS 
(QUADRO DE APRESENTAÇÕES MOSTRA DE VÍDEOS)

Horário

28/10/2015 (Quarta-feira)
Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

16:00-16:10

JRC01. UmA PICADA De esCORPIãO. Autor(es): Iuri Santos Oliveira1, Yakira Kelly 
dos Santos1, Emerson da Hora1. Orientador(es): Micheli Ferreira Fonseca2. Institui-
ção: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia1 
– Salvador, BA.

16:10-16:20

JRC02. PRODUÇãO De FILmes DIDÁTICOs em CURTA meTRAGem PARA ensI-
nO De BIOLOGIA. Autor(es): Leandro Cerqueira. Orientador(es): Gilberto Cafezeiro 
Bomfim, Rosemeire Machado da Silva. Instituição: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA.

16:20-16:30

JRC03. DesPeRDÍCIO e BOm APROVeITAmenTO De ALImenTOs. Autor(es): Sa-
brina Chetto, Maria Luiza Santana, Victória Macedo, Juliana Araujo, Maria Vitória Costa 
Negro Silveira Freire. Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho. Instituição: Colégio 
Antônio Vieira, Salvador, BA.

16:30-16:40

JRC04. DIÁLOGOs enTRe O sensO COmUm e COnHeCImenTO CIenTÍFICO 
nO COnTeXTO DA PUBeRDADe. Autor(es): Ana Paula da Paixao da Silva1, Sara 
Nascimento Conceição1, Edilson Almeida Souza Junior1. Orientador(es): Jamile Pi-
mentel de Melo2. Instituição: 1Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva Martins: ²uFRB - uni-
versidade Federal do Recôncavo da Bahia, Sapeaçú, BA.

16:40-17:00 DIsCUssãO

Horário

29/10/2015 (Quinta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1

16:00-16:10 JRC05. DOenÇA De CHAGAs. Autor(es): Raquel Pires dos Santos1, Michele Sousa 
Santos1. Orientador(es): Thayse Jesus², Rosemeire Machado da Silva1. Instituição: 
1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; ²UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA.

16:10-16:20 JRC06. FUI PICADO! e AGORA, JOãO? Autor(es): Elane Santos1, Beatriz Quirino1, 
Carina Santos1. Orientador(es): Micheli Ferreira Fonseca², Rejâne Maria Lira-da-Sil-
va². Instituição: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; ²UFBA - Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, BA.

16:20-16:30 JRC07. LUTA COnTRA A OBesIDADe. Autor(es): Ana Julia Lima de Almeida, Ana 
Luiza de Brito Mattos, Isabelle Louise Schitini Behrens Góes, Sofia Soares, Viccenzo 
Paim Bonanza. Orientador(es): Ian Fraser Lima. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, 
Salvador, BA.

16:30-16:40 JRC08. Os CORPOnAUTAs e O mAL De ALzHeImeR. Autor(es): Antonio Walter 
Luiz Júnior, Bernardo Lima Aguiar, Bernardo Gomes Oliveira, Eduardo Moscon Guer-
ra, João Vitor Diniz Guimarães. Orientador(es): Ian Fraser Lima. Instituição: Colégio 
Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

16:40-17:00 DIsCUssãO

Horário 30/10/2015 (sexta-feira)

Local: PAF V – AUDITÓRIO 1
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8:30-8:35

JRC09. A DAnÇA DAs CADeIRAs VeLHAs. Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos 
Sanches1, Joelson Reis da Cruz Júnior1, Kailane Machado do Carmo1, Maycon Douglas 
Sapucaia Oliveira1. Orientador(es): Felipe Barbosa Dias², Rejâne Maria Lira-da-Silva². 
Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São 
Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

8:35-8:40

JRC10. A ImPORTÂnCIA De esCOVAR Os DenTes. Autor(es): Antônio Carlos Pe-
reira dos Santos1, Maria Luiza da Conceição Sacramento1, Lorena Tosta de Jesus1, 
Andrey Souza dos Santos1. Orientador(es): Jucileide Pinheiro de Almeida², Patrícia 
Trindade de Jesus², Talita Goncalves Santos². Instituição: 1Escola Estadual de Pri-
meiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA 
- Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

8:45-8:50

JRC11. CIne sALA VeRDe. Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos1, Camile 
Lima Oliveira1, Maria Luiza da Conceição Sacramento1, Mirele dos Santos Ferreira1. 
Orientador(es): Mariana Rodrigues Sebastião². Instituição: 1Escola Estadual de Pri-
meiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA 
- Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

8:50-8:55 DIsCUssãO

8:55-9:00

JRC12. JORnAL sALInHA VeRDe em sãO FRAnCIsCO sãO FRAnCIsCO DO 
PARAGUAÇU. Autor(es): Alexandre da Conceição Cerqueira da Rocha1, Antônio 
Marcos Sacramento Sanches1, Iuri Castro dos Santos1, Kailane Machado do Carmo1, 
Maycon Douglas Sapucaia Oliveira1, Maria Luiza da Conceição Sacramento1, Lorena 
Tosta de Jesus1, Natiele Vitória Batista Pereira1. Orientador(es): Mariana Menezes 
Alcântara², Maykelly Souza². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São 
Francisco do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Fe-
deral da Bahia, Salvador, BA.

9:00-9:05

JRC13. LePTOsPIROse. Autor(es): Maycon Douglas Sapucaia Oliveira1, Otávio dos 
Santos Ferreira1, Caio Carvalho de Jesus1. Orientador(es): André Luís Melo dos San-
tos². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, 
São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
BA.

9:05-9:10

JRC14. LUz sOLAR, PRA QUê seRVe? Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos 
Sanches1, Iuri Castro dos Santos1, Joelson Reis da Cruz Júnior1, Kailane Machado do 
Carmo1, Maycon Douglas Sapucaia Oliveira1. Orientador(es): Felipe Barbosa Dias², 
Mariana Rodrigues Sebastião². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São 
Francisco do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Fe-
deral da Bahia, Salvador, BA.

9:10-9:15 DIsCUssãO

9:15-9:20

JRC15. nãO JOGUe VIDRO nO LIXO! Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos San-
ches1, Jenildes Pereira dos Santos1, Joelson Reis da Cruz Júnior1, Mariele Pereira da 
Invenção1, Nadson Pereira da Invenção1. Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva2, 
Mariana Rodrigues Sebastião2. Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São 
Francisco do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Fe-
deral da Bahia, Salvador, BA.

9:20-9:25

JRC16. O CATU. Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos1, Camile Lima Olivei-
ra1, Gleisiele Pereira da Invenção1, Maria Luiza da Conceição Sacramento1, Nadson 
Pereira da Invenção1, Mirele dos Santos Ferreira1. Orientador(es): Mariana Rodrigues 
Sebastião². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Pa-
raguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA.

9:25-9:30

JRC17. O COnVenTO sAnTO AnTÔnIO DO PARAGUAÇU. Autor(es): Alexandre 
da Conceição Cerqueira da Rocha1, Maycon Douglas Sapucaia Oliveira1, Otávio dos 
Santos Ferreira1, Joseane dos Santos Cerqueira1. Orientador(es): Maykelly Souza². 
Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São 
Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.
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9:30-9:35 DIsCUssãO

9:35-9:40

JRC18. O RIO PARAGUAÇU. Autor(es): Antônio Marcos Sacramento Sanches1, 
Natiele Vitória Batista Pereira1. Orientador(es): Mirella Medeiros Carvalho², Robério 
Oliveira Santos². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do 
Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA.

9:40-9:45

JRC19. PLAneTA ÁGUA. Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos1, Davi Cerqueira 
dos Santos Sanches1, Gleisiele Pereira da Invenção1, Iuri Castro dos Santos1, Jenildes 
Pereira dos Santos1, Joelson Reis da Cruz Júnior1, Maria Luiza da Conceição Sacramento1, 
Mariele Pereira da Invenção1, Nadson Pereira da Invenção1, Natália Fernandes Cerqueira1, 
Jaqueline Bispo dos Santos1. Orientador(es): Mariana Rodrigues Sebastião². Instituição: 
1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 
Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

9:45-9:50

JRC20. sãO FRAnCIsCO DO PARAGUAÇU. Autor(es): Josenildes Pereira dos 
Santos1, Mariele Pereira da Invenção1, Paulo Ricardo Tosta de Jesus1, Maria Eduarda 
Sanches de Oliveira1, Alice Santos Freire1. Orientador(es): Graciele Oliveira Nunes². 
Instituição: 1UFBA - Universidade Federal da Bahia – Salvador, BA; ²Escola Estadual 
de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu – São Francisco do Paraguaçu, BA.

9:50-9:55

JRC21. Tem nOVIDADe nA PRAÇA! Autor(es): Jamile Fernandes Cerqueira1, Jo-
senildes Pereira dos Santos1, Kailane Machado do Carmo1, Natiele Vitória Batista 
Pereira1, Ana Clara Monteiro Magalhães da Silva1. Orientador(es): Maykelly Souza². 
Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São 
Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

9:55-10:00

JRC22. COmO LImPAR O TAnQUe De sUA CAsA? Autores: Paulo Ricardo Tosta 
de Jesus1, Jamile Fernandes Cerqueira1, Natiele Vitória Batista Pereira1, Antônio Carlos 
Pereira dos Santos1, Alana Tosta da Silva1. Orientador(es): Mariana Menezes Alcânta-
ra², Maykelly Souza². Instituição: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco 
do Paraguaçu, São Francisco do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA.

10:00-10:05

JRC23. DOenÇAs TRAnsmITIDAs PeLA ÁGUA COnTAmInADA. Autores: Antônio 
Marcos Sacramento Sanches1, Railander Cruz Carvalho1, Otávio dos Santos Ferreira1, 
Jonathans Cerqueira Garcia1, Eric Cauã dos Santos Nascimento1, Josenildes Pereira 
dos Santos1. Orientador(es): Mariana Menezes Alcântara², Maykelly Souza². Institui-
ção: 1Escola Estadual de Primeiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, São Francis-
co do Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. 

10:05-10:10 DIsCUssãO

10:10-10:20
JRC24. VIOLênCIA DOmésTICA COnTRA A mULHeR. Autor(es): Giulia Oceano 
Andrade Santos, Laís Faustino Fernandes, Pedro Henrique Zulauf. Orientador(es): 
Ian Fraser Lima. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

10:20-10:30

JRC25. PARA A HUmAnIDADe TeR LIBeRDADe. Autor(es): Caio Morris Matos, 
Julia Santos Almeida, Louise Cerqueira, Marcelo Augusto Santana Guedes, Marianna 
Lopes Deprá. Orientador(es): Wellington Marinho Souza. Instituição: Colégio Anglo
-Brasileiro, Salvador, BA.

10:30-10:40

JRC26. PRA QUê ReCICLAR? Autor(es): Ingrid dos Santos Silva1, Kauan Paixão 
Santana1, Adriano Manuel Nunes Jesus1, Renê da Silva Santos de Jesus1, Bruno Fa-
rias Bacelar1. Orientador(es): Raissa Oliveira Pereira², Patrícia de Sousa Lima². Insti-
tuição: 1Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro; 2UFBA - Universidade 
Federal da Bahia – Salvador, BA.

10:40-10:50 DIsCUssãO
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10:50-10:55

JRC27. PReseRVe A nATURezA. Autor(es): Kauan de Jesus Lima1, Larissa Santos 
Gonçalves1, Maria Júlia Portugal Carvalho1, Rafaele de Jesus Miranda1, Thalita Silva 
Barbosa1. Orientador(es): Patrícia de Sousa Lima1  e Ricardo Guerra Pauletti². Insti-
tuição: 1Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro; 2UFBA - Universidade 
Federal da Bahia – Salvador, BA.

10:55-11:00

JRC28. CUIDAnDO DA ÁGUA. Autor(es): Geisiane Oliveira dos Santos1, Marcela 
Capistrano Pereira Silva1, Érica Alves1, Mayane Santana de Souza1, Lindiane Dias de 
Jesus1. Orientador(es): Bruna Bahiana Marques Santos², Patrícia de Sousa Lima1. 
Instituição: 1Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro; 2UFBA - Universi-
dade Federal da Bahia – Salvador, BA.

11:00-11:05
JRC29. ReFLeXãO sOCIAL. Autor(es): Ester Silva Santos, Estéfane Daiana do Nas-
cimento Santos Sales. Orientador(es): Jorge Lucio Rodrigues das Dores. Instituição: 
Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, Salvador, BA.

11:05-11:10

JRC30. Os DIFeRenTes TIPOs De sOLO. Autor(es): Bianca dos Santos Rosendo1, 
Sara Jane dos Santos Brasil1, Dione Santos Brito1, Luana de Jesus Silva1, Graziela da 
Silva Barbosa1. Orientador(es): Nilma Bastos de Souza2, Patrícia de Sousa Lima1. Ins-
tituição: 1Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro; 2UFBA - Universidade 
Federal da Bahia – Salvador, BA.

11:10-11:15

JRC31. VITAL BRAzIL e A nOVA meDICInA PARA O mUnDO. Autor(es): Rebeca 
Lima de Queiroz1. Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva2, Mariana Rodrigues 
Sebastião2. Instituição: 1Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia; 2UFBA - Universi-
dade Federal da Bahia – Salvador, BA.

11:15-11:30 DIsCUssãO

11:30-11:35

JRC33. APRenDenDO COm Os mUseUs. Autor(es): Ana Elisangela Amor Divino 
Santos e Santos², Anderson Nascimento Felix², José Victor Bispo Cerqueira², Rafaela 
de Jesus Santos². Orientador(es): Felipe Barbosa Dias1. Instituição: UFBA - Univer-
sidade Federal da Bahia1 – Salvador, BA; Colégio Estadual Professor Edison de Sousa 
Carneiro² – Salvador, BA.

11:30-11:40

JRC34. COmO se FAz UmA PROTeÍnA? Autor(es): Jimmy Starling Ferreira dos 
Santos², Sérgio Santos Silva Júnior². Orientador(es): Paulo Davi Santana1, Patrícia 
de Sousa Lima1. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia1 – Salvador, BA. 
Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro² – Salvador, BA.

11:40-11:50
JRC35. A sOLIDãO DA RUA. Autor (es): Carolina Victoria Oliveira Portela Tocheto, 
Enrico Pettinati, Gabriel Carneiro Gonçalves. Orientador(es): Ian Frase Lima. Institui-
ção: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, Bahia.

11:50-12:00 DIsCUssãO                 

Total de Vídeos: 35
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8. CIÊNCIA LÚDICA: BRINCANDO E PRENDENDO 
COM JOGOS SOBRE CIÊNCIAS 
(QUADRO DE APRESENTAÇÕES)

28/10/2015 (Quarta-feira), 8:30 às 10:30 e 13:30 às 15:30h, 

Hall da Biblioteca Central da UFBA
CL01. BInGO DOs InVeRTeBRADOs. Autor(es): Diclá da Sila Faleiro, Mariana Fagundes dos Santos Arau-
jo, Hugo Rodrigues dos Santos, Raissa da Conceição Santos, Maila dos Santos Pinheiro. Orientador(es): 
Rosemeire Machado da Silva. Instituição: Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, Salvador, BA.

CL02. CARA-A-CARA: COnHeCenDO GRAnDes CIenTIsTAs BRAsILeIROs. Autor(es): Cassiano 
Raimundo Tavares de Souza Santos1, Isadora Aguiar Rosa1, Iuri Silva Aguiar1, Breno de Carvalho Santana1. 
Orientador(es): Ícaro Andrade Santos², Lorena Barbosa da Silva Batista1. Instituição: 1Colégio Estadual Abí-
lio Cesar Borges; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia1 – Salvador, BA.

CL03. COnHeCenDO A CéLULA. Autor(es): Daniele Almeida Alves. Orientador(es): Gilberto Cafezeiro 
Bomfim. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL04. COnsTRUInDO O sIsTemA RePRODUTOR HUmAnO. Autor(es): Nilma Bastos de Souza. Orienta-
dor(es): Cláudia Dias de Santana. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL05. De OnDe Vem O DnA? Autor(es): Daniele Almeida Alves. Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bom-
fim. Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL06. DesCOBRInDO FÓsseIs. Autor(es): Ana Victória Silva Bastos de Oliveira1, Júlia Bianca de Oliveira2. 
Orientador(es): Rafaela Santos Chaves3, Josefa Rosimere Lira da Silva4. Instituições: Colégio Estadual de 
Aplicação Anísio Teixeira1; 2Escola Municipal 2 de Julho; 3UFBA - Universidade Federal da Bahia; 4SMED – 
Secretaria Municipal de Educação, Salvador, BA.

CL07. eneRGIA POR Um FIO. Autor(es): Mariane Rodrigues Amâncio, Cristiano Oliveira Sales Filho, Vitor 
Santos Figuerêdo, Sanderson Leite Bruno, Yan Vitor S. da Exaltação. Orientador(es): Rosemeire Machado da 
Silva. Instituição: Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, Salvador, BA.

CL08. éOns. Autor(es): Ednei William Morais Mello dos Santos1, Leandro Silva Bezerra1. Orientador(es): 
Rafaela Santos Chaves2, Josefa Rosimere Lira da Silva3. Instituições: 1Escola Municipal 2 de Julho; 2UFBA - 
Universidade Federal da Bahia; 3SMED – Secretaria Municipal de Educação, Salvador, BA.

CL09. JOGAnDO e APRenDenDO. Autor(es): João Pedro Gomes, João Victor Simões Castro Perrone, 
Gustavo Sá, Pedro Andrade. Orientador(es): Danilo Ribeiro. Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, 
BA.

CL10. JOGO DIDÁTICO “BOTÂnICA DIVeRTIDA”. Autor(es): Deise Malta da Silva. Orientador(es): Gilber-
to Cafezeiro Bomfim. Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

29/10/2015 (Quinta-feira), 8:30 às 10:30 e 13:30 às 15:30h, 
Hall da Biblioteca Central da UFBA

CL11. JOGO DIDÁTICO “nA TRILHA DA FLOR”. Autor(es): Suzelir Souza Nascimento. Orientador(es): 
Gilberto Cafezeiro Bomfim. Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL12. PROPOsTA LÚDICA PARA O ensInO De zOOLOGIA PARA O ensInO méDIO. Autor(es): Leandro 
Cerqueira. Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim, Rosemeire Machado da Silva. Instituição: UFBA – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL13. LABIRInTO InVeRTIDO. Autor(es): Alana Vitória Santos de Jesus, Letícia Coutinho Silvani,  Mariana 
Ines Mangas Narciso, Anna Sophia Freire Barcelar, Luiza Fernanda Ribeiro Figueiredo, Samuel Santos de Vas-
concelos. Orientador(es): Deyse Cristina Brito de Araújo Miranda. Instituição: Colégio Integral, Salvador, BA.

CL14. memORIzAnDO COm Os PROTOzOÁRIOs. Autor(es): Thayse Jesus. Orientador(es): Gilberto Ca-
fezeiro Bomfim. Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.
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CL15. mITOGAme. Autor(es): Daniel Paulo Alves da Silva1. Orientador(es): Rafaela Santos Chaves². Insti-
tuição: 1Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes; ²uFBA – universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL16. PensAnDO nO FUTURO. Autor(es): Alex Amaral, Hana Alves, Igor Nascimento, João Pedro Ber-
nardino Selva, Maria Fernanda Reis, Rodrigo Ribeiro. Orientador(es): Ian Cavalcante. Instituição: Colégio 
Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

CL17. PeRFIL DA DenGUe. Autor(es): Camila da Purificação Brito1, Ana Ruth Rodrigues Jesus2, Levi Wes-
ley Ferreira de Jesus1, Uendel Souza Pinheiro1, Nadine Alves da Silva1. Orientador(es): Rosemeire Machado 
da Silva1. Instituições: 1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; UFBA - Universidade Federal da 
Bahia2, Salvador- BA.

CL18. PLAneTA TeRRA. Autor(es): Mariene dos Santos Marques1, João Vitor Silva Bezerra1. Orienta-
dor(es): Rafaela Santos Chaves2, Josefa Rosimere Lira da Silva3. Instituição: 1Escola Municipal Dois de 
Julho; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia; 3SMED - Secretaria Municipal de Educação, Salvador, BA.

CL19. QUe TIPO De PRAIeIRO é VOCê? Autor(es): Ana Ruth Rodrigues Jesus, Milena Pereira Oliveira São 
Leão, Rosemeire Machado da Silva. Orientador(es): GIlberto Cafezeiro Bomfim. Instituição: UFBA - Univer-
sidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL20. ROLeTA DOs PROTOzOÁRIOs. Autor(es): Mariane Rodrigues Amâncio1, Raquel Pires dos Santos1, 
Michele Sousa Santos1. Orientador(es): Thayse Jesus2, Rosemeire Machado da Silva1. Instituição: 1Colégio 
Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL21. seXUALIDADe: mITO OU VeRDADe? Autor(es): Vanessa Martins Miranda1, Rafaela Teles dos San-
tos1, Suelen Pereira de Jesus1. Orientador(es): Milena Pereira Oliveira São Leão², Rosemeire Machado da 
Silva1. Instituição: 1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; ²UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA.

CL22. TABULeIRO DA PReVenÇãO. Autor(es): Renata Carla Macedo de Sales1, Raissa Gonçalves San-
tos1, Emile Medeiros Lima1, Cassiane Silva Alcântara Santos1. Orientador(es): Milena Pereira Oliveira São 
Leão², Rosemeire Machado da Silva1. Instituição: 1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; ²UFBA 
– Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.

CL23. UTILIzAÇãO DO ARDUInO COmO enTReTenImenTO eLeTRÔnICO. Autor(es): Camilla Sabrine 
Silva Santos, Gustavo Lima Mendes, Marcus Vinícius Sena Tínel, Luis Felipe Miranda da Silva, Jade Silva 
Oliveira. Orientador(es): Raimison Bezerra de Assis, William Guterres Oliveira. Instituição: IFBA - Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, BA.

Total de Jogos: 23
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9. Resumos 
- Jovens Cientistas Em Cena -

(Apresentações culturais e científicas)
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JCC01

LUZ, PARA DIZER QUE É DIA!

Autor(es): Micheli Ferreira Fonseca

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva

Instituição: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mail: rejane@ufba.br; fonseca.micheli@gmail.com

 
O que será da Terra e de seus habitantes sem 
a luz que os ilumina todos os dias dizendo 
para todos: Cheguei, Bom dia! Essa é uma 
pergunta que Luno, um menino muito curioso, 
ainda não sabe e fica sempre a se perguntar 
nas preguiçosas manhãs que começam em seu 
quarto, do porquê de tanta luz entrando por 
sua janela todo santo dia e o despertando de 
seu maravilhoso sono profundo? Essa é uma 
missão para o esplendoroso Sol e a dona Terra 
responder a esse menino curioso, ensinando-o 
da importância da luz solar na vida de todo 
mundo aqui no Planeta.

Palavras-chave:  Luz solar; Sol; Terra; Planeta.

Financiamento: PIBID/CAPES.

JCC02

JOÃOZINHO EM: 
DE ONDE VEM TANTA DOR?

Autor(es): Ana Ruth Rodrigues Jesus, Milena Pereira 
Oliveira São Leão, Rosemeire Machado da Silva

Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim, Claudia Dias 
Leme

Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA

E-mails: gilb.bomfim@yahoo.com.br; anaruthrdej@gmail.
com; milens-sl@hotmail.com; rosemsbio@yahoo.com.br

O teatro é, antes de qualquer coisa, uma arte. Mas é uma arte 
que se associa à história do homem e à própria história da 
comunicação humana. Nessa acepção, o teatro tem um papel 
importante na escola, posto que, sendo devidamente utilizado, 
colabora no desenvolvimento do aluno despertando o gos-
to pela leitura, promovendo a socialização e principalmente, 
aperfeiçoando a aprendizagem dos conteúdos propostos nesse 
ambiente. O Objetivo da criação da peça “Joãozinho em: de 
onde vem tanta dor? ” Destina-se prender a atenção do públi-
co ao espetáculo, demonstrando através de falas, os impactos 
do tempo gasto pelo homem com má postura, e frente a telas 
luminosas. O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PI-
BID) como uma das atividades formativas desenvolvidas no 
próprio programa. A peça de fantoches tem como público-alvo 
alunos do Fundamental II e Ensino Médio e conta a história 
de um garoto chamado Joãozinho, um adolescente que como 
diversos outros adora todo tipo de aparelhos eletrônicos, mas 
às vezes acaba abusando do uso dos mesmos. Na peça a mãe 
do garoto, Dona Mariquita, precisa passar o dia fora de casa, 
deixando Joãozinho sozinho, e este aproveita da ausência da 
mãe para passar o dia todo em frente a aparelhos eletrônicos, 
como vídeo game, celular e notebook. Em certo momento, os 
aparelhos eletrônicos de Joãozinho ganham vida e alertam ao 
garoto sobre os malefícios físicos, psicológicos e sociais do uso 
exagerado da tecnologia. Incluindo até mesmo uma viagem no 
tempo para que o garoto conheça seu “eu” futuro caso não 
aprenda a moderar no uso das tecnologias. Atualmente perce-
be- se que cada vez mais cedo, as crianças estão aprendendo 
a manipular e utilizar aparelhos eletrônicos. E isso muitas ve-
zes acaba estimulando uma dependência, o exagero desse uso 
pode perpetua- se para todas as fases da vida. Logo a peça, 
apesar da abordagem infanto-juvenil, apresenta uma temática 
que abarca os mais diversos públicos, contribuindo assim para 
a divulgação e sensibilização das consequências e problemá-
tica de tais atitudes. A peça nesse contexto pode ser consi-
derada um recurso didático dinâmico inovador e prazeroso 
que busca através do planejamento e cuidado na execução da 
atividade elaborada, garantir resultados eficazes na educação.

Palavras-chave: Teatro; Tecnologia; Moderação; Riscos.

Financiamento: PIBID/CAPES.
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JCC03

ROUBARAM A LUZ

Autor(es): Felipe Barbosa Dias, Nilma Bastos 
de Souza

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva

Instituição: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: rejane@ufba.br; lipe.dias92@msn.com; 
nilmabastos@hotmail.com

Numa tarde de sol no parque, as crianças Lero-
cki e Udson, fascinados por crimes investiga-
tivos, estavam curtindo suas deliciosas férias 
brincando, quando de repente se deparam com 
algo nunca imaginado na história da humanida-
de: a luz sumiu. E agora? O escuro tomou conta 
dos jardins, das ruas e de suas casas, não se 
via nada. Não satisfeitos com o sumiço da luz, 
juntos resolveram investigar o motivo dessa 
catástrofe que pode causar um grande dese-
quilíbrio no ecossistema, colocando em risco a 
vida de todos os seres vivos. Mas quem seria 
capaz de roubar a luz? Todos eram suspeitos, 
afinal, a fonte de energia mais importante de 
todo o planeta Terra é bastante valiosa. Com 
o início das investigações, os amigos Lerocki 
e Udson interrogam plantas, minhocas e ma-
riposas. As plantas teriam muito interesse em 
roubar a luz, afinal, como conseguiriam sobre-
viver sem realizar fotossíntese? Já as minhocas 
gostariam que a luz desaparecesse, não supor-
tam ficar expostas ao calor, vivem enterradas 
no solo. As mariposas, coitadas, viciadas em 
luz, sempre acabam morrendo quando chegam 
perto demais de uma lâmpada, será que foram 
elas? Todos precisam da luz para sobreviver, 
um bem precioso que rege todo o sistema solar, 
então foi um extraterrestre? Possível. Descubra 
o motivo do desaparecimento da luz solar que 
pode colocar em risco todos na peça “Rouba-
ram a Luz”. A peça “Roubaram a luz” foi produ-
zida durante a 13ª Semana Nacional de Museus 
na “Exposição Luz e Natureza – EXPOLUNA” do 
Museu de História Natural da Bahia Instituto de 
Biologia da UFBA.

Palavras-chave: Energia solar; Investigação; Vida.

Financiamento: PIBID/CAPES.

JCC04    

CRISE AMBIENTAL, ONDE VOCê 
ENTRA NISSO?

Autor(es): Maria Luiza Andrade Cernadas, Lara Mi-
randa Alpoim Braga, Beatriz Delfino Onety, Luiza 

Eleodora Borja Almeida Andrade

Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois, Edgard 
João Nicolau Neto

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: luishenriquegois@hotmail.com; nicolaune-
to@hotmail.com; mia@cernadas.com.br; lara.miran-
da18@yahoo.com.br; beatrizonety_@hotmail.com; 

luizaborja@gmail.com

Pesquisas recentes revelam que mais de 90% dos municípios 
brasileiros sofrem de problemas ambientais como o desma-
tamento, queimadas e assoreamento de rios; enquanto que 
apenas 18% possuem as estruturas adequadas para enfrentá
-los. Estes dados são alarmantes, por isso é essencial a pro-
pagação de informação acerca disso e propostas para reverter 
esse quadro. Nos dias atuais a ação do homem sobre a natu-
reza tem se intensificado de forma a nos motivar a repensar 
o rumo de nossas ações e nos induzir a encontrar maneiras 
de reverter esse quadro. São impactos negativos sobre os 
recursos naturais e toda estrutura biológica que reflete sig-
nificativamente no equilíbrio ambiental do nosso planeta. As 
consequências desses impactos não se restringem apenas a 
natureza, o homem vem sofrendo os reflexos desta desordem 
ambiental, sendo vítimas de fenômenos naturais como tufões, 
tempestades, secas prolongadas, pela propagação de doenças 
infecciosas e de doenças decorrentes do efeito tóxico de subs-
tâncias químicas, dentre outras mazelas. O alerta é para o fato 
de que o ser humano é um importante agente motivador da 
crise ambiental e, ao mesmo tempo, deve buscar meios para 
reduzi-la. A peça teatral apresentada tem como objetivo re-
presentar todo esse processo de tomada de consciência e re-
flexão da questão ambiental que nos cercam. Serão retratadas 
a questão da destruição da Terra pela sociedade por meio de 
danças onde os atores vão simbolizar os principais problemas 
ambientais e de saúde como: poluição, desmatamento, seden-
tarismo e doenças infeciosas. Os personagens que represen-
tam os problemas apresentarão argumentos que explicam que 
tudo o que está ocorrendo na natureza e na saúde humana são 
frutos de nossas próprias ações. Serão apresentadas reflexões 
de como pensar as soluções para melhoria das condições da 
natureza e conquista de uma saúde plena. Por fim, os protago-
nistas peça mostra um momento em que a sociedade converte 
suas ações em práticas sustentáveis visando a luta pelo respei-
to à natureza. Será encenada uma dança em forma de súplica 
para que toda sociedade também adote uma postura de cola-
boração com os projetos ecológicos visando garantir uma na-
tureza equilibrada para nossa e para as gerações futuras. É de 
extrema relevância conscientizar a todos sobre os efeitos das 
más atitudes a longo prazo e como impedir que a situação se 
agrave, tornando inviável a vida saudável na Terra. É impor-
tante garantir para todos o direito a um meio ambiente sadio e 
equilibrado de forma que possamos viver uma vida saudável.

Palavras-chave: Desequilíbrio Ambiental; Saúde 
Ambiental; Educação em Direitos Humanos.
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JCC05

LUZ E NATUREZA

Autor(es): Felipe Barbosa Dias, Larissa Lima 
Santos, Ivson Santos Gomes, Micheli Ferreira 

Fonseca

. Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva

Instituição: Universidade Federal da Bahia, Sal-
vador, BA

E-mails: rejane@ufba.br; lipe.dias92@msn.com; la-
rissalimalls@gmail.com; fonseca.micheli@gmail.com

Os amigos Felipe, Ivson e Daniele, sempre foram 
bastante curiosos e indagadores, cheios de dúvi-
das e questionamentos. Gostavam de tudo, mas 
quando o assunto era sobre ciências o entusiasmo 
e curiosidade parecia triplicar. Foi em uma des-
sas longas conversas que surgiu a pergunta: “Mas 
afinal, como será que conseguimos enxergar? ”. 
Pronto, era o “ponta pé” inicial para começar uma 
longa discussão repleta de conhecimentos. Num 
lugar escuro, os três amigos discutem a importân-
cia da luz e o seu papel na visão dos animais, e 
vão além, começam a se perguntar como alguns 
bichos conseguem enxergar à noite, a exemplo 
das serpentes, jaguatiricas e corujas. O que eles 
não sabem, ou melhor, acabaram esquecendo, é 
que alguns animais noturnos adquiriram uma 
visão mais adaptada ao ambiente escuro. As cé-
lulas da visão desses animais são chamadas de 
“bastonetes”, sendo bem mais sensíveis à luz do 
que as que os seres humanos possuem. Com isso, 
esses animais conseguem enxergar em ambientes 
quase que sem nenhuma fonte de luz. Já as ser-
pentes noturnas adquiriram ao longo do processo 
evolutivo um órgão chamado “fosseta loreal”, res-
ponsável por sentir a presença do infravermelho 
no ambiente, uma onda de calor que o homem e 
muitos outros animais não conseguem ver. Mais 
uma vez a discussão entre os amigos acaba sen-
do produtiva, conseguiram entender que luz e 
natureza se relacionam com tudo. A peça “Luz e 
Natureza” foi apresentada durante a 13ª Semana 
Nacional de Museus na “Exposição Luz e Nature-
za – EXPOLUNA” do Museu de História Natural da 
Bahia Instituto de Biologia da UFBA.

Palavras-chave: Animais noturnos; Visão; Biologia.

Financiamento: PIBID/CAPES.

JCC06

EU NÃO TÔ FICANDO LOUCO

Autor(es): Anita Carvalho Martins Almeida, Au-
gusto Sampaio Minho, Jahde Abbehusen Soares, 
Lea Maria Santos, Amanda Marques Alvim Oli-

veira, Joaquim Afonso Siqueiro

Orientador(es): Wellington Marinho Souza

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: wellington@colegioanglobrasileiro.com.br;a-
nitacmalmeida@hotmail.com; gutodado@gmail.com; 
jahde.abbehusen@outlook.com; asbcas@gmail.com

A falta de compreensão acerca dos transtornos 
TOC (transtorno obsessivo compulsivo) e TDC 
(transtorno dismórfico corporal) vem gerando 
diversos preconceitos com pacientes que os pos-
suem. Esta problemática é observada quando 
pessoas com algum dos transtornos são chama-
das de loucas ou malucas, além de, muitas vezes, 
serem excluídas da sociedade, o que pode levar 
a depressão, mudanças de comportamento e até 
mesmo ao suicídio e etc. Outro problema estuda-
do pelo grupo foi a não discrepância entre os ter-
mos “doença” e “transtorno”. Para a apresentação 
deste tema, nossa equipe resolveu, após diversas 
pesquisas e uma entrevista feita com uma médi-
ca responsável pela área da medicina que estuda 
estes transtornos, realizar uma instalação, onde 
o TOC e o TDC serão abordados de maneira sub-
jetiva. Em nossa instalação, transformamos todas 
as ideias racionais em símbolos, utilizando me-
táforas. Após a realização do projeto, esperamos 
que os visitantes saiam da apresentação com um 
maior conhecimento sobre o TOC e o TDC, saibam 
a diferença entre doença e transtorno, além de 
estarem mais cientes sobre a dificuldade vivida 
por pessoas que sofrem com estes transtornos e 
de seus amigos e familiares que convivem com 
elas, afinal, qualquer um pode vir a desenvolver 
qualquer um dos transtornos abordados. 

Palavras-chave: Transtornos; Compulsões; TOC; TDC.
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JCC07

REFÉNS DA SOCIEDADE

Autor(es): Charlotte Araujo, Giovanna Bacelar 
Freire de Carvalho, Giulia Gabriella Guedes mura, 
Juliana Coelho nunes, Lais Carneiro Rocha, ma-

rianne Costa e silva Lage, Verena Laborda santos 
Duran

Orientado (es): Cristina da Fonseca Abrunhosa

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: cfa150@yahoo.com.br; cela@terra.com.
br;gigibacelar@hotmail.com; giuliagebriellamu-
ra@hotmail.com; juconunes1399@gmail.com;  

roeklaus@yahoo.com.br; marianncslage@gmail.
com; verenaduran@gmail.com

O bullying caracteriza-se por agressões (verbais 
ou físicas), repetidas e feitas por mais de uma 
pessoa. Atualmente, em colégios públicos e pri-
vados brasileiros, ainda são presenciados os 
mais diferentes atos de bullying, apesar de alu-
nos, professores e instituições de ensino como 
um todo, apresentarem noções sobre o assunto. 
Tendo consciência sobre as consequências (prin-
cipalmente psicológicas) produzidas pela prática 
do bullying, depois de várias pesquisas biblio-
gráficas e a partir da própria vivência enquanto 
estudantes, nosso grupo obteve duas metas prin-
cipais para o desenvolvimento deste trabalho: a 
primeira refere-se à análise e reflexão sobre os 
danos causados pelo bullying tanto para quem o 
pratica quanto à própria vítima. A segunda meta 
consiste em reforçar e sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a seriedade do tema abordado. Por 
meio da subjetividade cientifica (modalidade es-
colhida graças ao seu efeito impactante), planeja-
mos ter uma interação maior com o público, para 
que, assim, o tema possa ser melhor apresentado. 
O bullying é um assunto alvo de várias discussões 
na mídia e inclusive no âmbito escolar, entretanto 
a sua frequência ainda não foi resolvida, confor-
me os altos índices de ocorrências mostrados em 
nossa pesquisa, no território brasileiro. Quantas 
apresentações terão que ser feitas para que não 
seja mais necessário discutir sobre esse quesito?

Palavras-chave: Bullying; Opressão; Agressão; 
Conscientização. 

JCC08

VESTINDO O QUE NÃO SOU

Autor(es): Fernanda Mendonça Stringuetti, Júlia 
Nunes Braga, Beatriz Costa, Júlia Lima Correia, 
Jullia Correia, Alice Vianna Dias da Silva Brim

Orientador(es): Wellington Marinho Souza

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: wellington@colegioanglobrasileiro.com.
br; nandoca.stringuetti@gmail.com; juliabraga@
outlook.com; bibiamc@gmail.com; jlcorreia99@
outlook.com; julliacorreia@outlook.com; alice

-brim@hotmail.com

Ao longo dos anos a sociedade passou a ter mais 
liberdade para debater sobre certas temáticas, 
muitas causas foram ganhando força e começa-
ram a ser discutidas e questionadas em público, 
como por exemplo, os direitos femininos e a vio-
lência contra a mulher. Mesmo com toda a acei-
tação que a sociedade vem mostrando ter, certos 
assuntos continuam sendo tratados com visões 
extremamente estereotipadas, assuntos como o 
que motivou o nosso trabalho, a transexualida-
de. Mesmo com a possibilidade de se falar sobre 
o tema, ainda existem muitos preconceitos e por 
conta disto, ainda estão presentes na nossa so-
ciedade muitas concepções inadequadas que ro-
tulam este grupo de pessoas. O nosso objetivo é 
mostrar de forma artística e subjetiva uma visão 
fora dos padrões da sociedade, mostrar que não 
é porque é a primeira impressão que é a correta, 
quebrando o conceito errôneo que percebemos 
em uma parte dos espectadores. Nosso proje-
to de instalação é composto principalmente por 
uma escultura que visa quebrar o conceito inicial 
com sua forma tridimensional dando a chance ao 
espectador de sair da sua “zona de conforto” e 
poder ter outras visões sobre o tema, com per-
guntas preestabelecidas, que são: “como me vejo”, 
“como sou visto” e “o que realmente sou”, deste 
modo atingindo nossa meta de representar artis-
ticamente alguém que não se sente confortável 
em seu próprio corpo.

Palavras-chave: Transexualidade; Instalação; Sub-
jetividade. 
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VJC01

AÇÚCAR X GORDURA

Autor(es): Lorena Costa Micheli Xavier, Sofia Pal-
meira Santiago, Laura Andrade Mesquita, Sofia 

Requião Pinna. 

Orientador(es): Maria Goretti Sousa. 

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: gorettibio@gmail.com; lorenacxavier@
hotmail.com; sofiaspalmeira@gmail.com;

 michellyasantos@hotmail.com; requiaocristia-
ne@uol.com.br  

As substâncias naturais podem ser classificadas 
em orgânicas e inorgânicas. As substâncias or-
gânicas são formadas a partir dos arranjos do 
elemento químico carbono. O carbono é, por esse 
motivo, a base de todas as formas de vida co-
nhecidas. As moléculas orgânicas naturais são 
as sintetizadas pelos seres vivos e denominadas 
biomoléculas. Os açúcares, as proteínas e os lipí-
dios são substâncias orgânicas encontradas nos 
tecidos vivos. A existência da vida depende do 
consumo diário dessas substancias, que podem 
ser encontradas em vários tipos de alimentos. 
Os açúcares e as gorduras também chamados de 
carboidratos e lipídios, são nutrientes muito im-
portantes para o organismo, causando grandes 
benefícios e são importantes fontes de energia, 
principalmente a gordura, porém o açúcar tem 
uma absorção mais rápida, tendo mais proveito 
no corpo. Esse trabalho tem por objetivo informar 
sobre as características do açúcar e da gordura, 
benefícios e malefícios para a saúde. A metodolo-
gia baseia-se em estudos bibliográficos e   na rea-
lização de três experimentos, que usará como rea-
gentes o açúcar, a gordura e as duas substancias 
associadas. O primeiro experimento irá demostrar 
a quantidade de açúcar presente em uma 1L de 
suco industrializado (145 g de açúcar; apenas 10% 
de suco de fruta) através de potes de vidro com 
145 g de açúcar. O segundo experimento ira de-
mostrar a quantidade de óleo/Gordura presente 
em um pacote de batatas chips (77g de óleo). O 
terceiro experimento irá demostrar a quantidade 
de açúcar (50 g) e de gordura (30g) presente em 
um pacote de biscoito recheado. Com esse traba-
lho escolar conclui-se que o consumo exagerado 
das duas substancias podem causar inúmeros ma-
lefícios como alto colesterol, hipertensão arterial 
e até ataques cardíacos. A real bomba alimentícia 
é a ação conjunta dessas duas substâncias.

Palavras-chave: Alimentação; Saúde; Nutrientes.

VJC02

1ª FOLHA SINTÉTICA QUE 
PRODUZ OXIGêNIO 

Autor(es): Liliana Py Magistrini Spinelli, Cynthia 
Marques Santos, Júlia Baptista Eckerle

Orientador(es): Altair dos Santos Cerqueira

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: altair_cerqueira@yahoo.com.br; lili@mfx.
com.br; cynthiamsantos@hotmail.com; juliabwe-

ckerle@hotmail.com

Há 3.5 bilhões de anos, esse planeta era um lugar hos-
til e desolado. A atmosfera era tóxica e não continha 
oxigênio. A vida na Terra era restrita a apenas orga-
nismos aquáticos. Então, um novo tipo de organismo 
emergiu com uma nova capacidade incrível: ele podia 
colher energia da luz do sol e usá-la como combustível 
para atividades internas. Esse fenômeno, conhecido 
como fotossíntese, é um dos mais importantes proces-
sos químicos na Terra, quase todos os seres vivos nes-
te planeta dependem desse processo realizado pelas 
plantas para obter o gás oxigênio. Em um período em 
que as emissões de carbono global e a urbanização es-
tão crescendo é necessário criar soluções sustentáveis 
para o ambiente. A solução está na silk leaf (folha sin-
tética), criada pelo estudante de pós-graduação Julian 
Melchiorri, na Royal College of Art, Reino Unido. É for-
mada por cloroplastos extraídos das células de plantas 
e colocados no interior de proteínas de seda. Como 
resultado, obteve-se uma folha que vive e respira 
como uma folha natural. A folha absorve CO2 e produz 
oxigênio e compostos orgânicos, graças à capacidade 
fotossintética dos cloroplastos estabilizadas dentro 
proteína de seda. Qualquer luz visível e água é neces-
sária para permitir a reação – um ambiente formado 
por plantações artificiais pode, desta forma, gerar e 
enriquecer o ar. O nível de geração de oxigênio pode 
ser mais elevado do que uma folha comum, dependen-
do de muitos fatores, como a quantidade e a eficiência 
dos cloroplastos em seda. O uso das folhas em solo 
terrestre também é um dos objetivos almejados. Pare-
des de edifícios podem ser revestidas com folhas para 
oferecer a seus residentes o oxigênio enriquecido. Em 
missões espaciais, o plantio pode ser também feito: 
plantas naturais não florescem de forma adequada 
quando submetidas à gravidade zero – a ausência de 
força gravitacional não compromete o desenvolvimen-
to da folha artificial. Para demonstração do projeto, 
fizemos um protótipo da folha, utilizando um plástico 
biodegradável, feito à base de gelatina, com tamanho e 
formato semelhantes a original, apesar de não produ-
zir oxigênio. Com este projeto pretendemos informar 
ao público do Jovens Cientistas como nossa atmosfera 
está sendo agredida pelos gases poluentes e apresen-
tar uma solução alternativa a este problema. Concluí-
mos que é possível produzir oxigênio artificialmente e 
temos possibilidades de melhorar qualitativamente o 
ar atmosférico, colaborando com o equilíbrio da natu-
reza e da sustentabilidade planetária. 

Palavras-chave: Folha; Protótipo; Fotossíntese; 
Oxigênio 
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VJC03

A REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA REAL E O DE-
SENVOLVIMENTO DO TURISMO  NO CONTEXTO 

DO MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA

 Autor(es): Laércio de Oliveira Souza Junior, Ever-
ton Caio de Oliveira Miranda

Orientador(es): Joseane Gomes de Araújo

Instituição: IFBa - Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, BA

E-mails: jgajujuba@yahoo.com.br; laercinho.jr@
hotmail.com; evertoncaio_97@hotmail.com

A inquietação com as transformações ambientais tem se 
difundido nas redes de comunicação em decorrência das 
notas sobre o desgaste dos recursos naturais. O turis-
mo possui forte ligação com essas questões ambientais, 
visto que é uma atividade que ao usufruir dos espaços 
naturais, pode trazer consigo algumas implicações ao 
meio ambiente, que se não forem consideradas podem 
acarretar danos, muitas vezes, irreversíveis. Nesse sen-
tido é importante estudar as repercussões positivas e 
negativas da revitalização da Estrada Real em Jacobina
-BA, de modo que os desgastes socioambientais sejam os 
menores possíveis. O que se pretendeu investigar nesta 
pesquisa foram as possíveis alterações que as comunida-
des por onde passará a Estrada Real, poderão sofrer caso 
o desenvolvimento do turismo ocorra sem a efetivação 
do planejamento, podendo resultar em graves alterações 
na comunidade, tais como falta de segurança pública e 
possível perda das características físicas e culturais local. 
Assim, a pesquisa foi dividida em três etapas: inicialmen-
te realizaremos um levantamento bibliográfico sobre os 
conceitos-chave desta pesquisa – turismo, planejamento 
do turismo, e desenvolvimento local – para auxiliar nas 
análises que foram realizadas sobre a temática. A segun-
da etapa constituiu no levantamento de dados qualita-
tivos e quantitativos colhidos a partir da aplicação de 
formulários e questionários, no período de abril/2015 
a julho/2015. Alguns formulários foram aplicados aos 
agentes do meio urbano do município de Jacobina como 
guia de turismo e indivíduos que atuam na área de Plane-
jamento, Turismo e Meio Ambiente da Prefeitura Munici-
pal de Jacobina. Procurando com esta opção, analisar de 
que forma o turismo contribuiu e ainda contribuirá para 
o desenvolvimento da comunidade e quais as relações 
que os agentes enumerados estabelecem entre si e com 
os recursos naturais da região. A terceira etapa consistiu 
na análise dos resultados gerados com os levantamentos 
realizados, a partir da revisão bibliográfica e dos indica-
dores sociais recorridos no decorrer da pesquisa. Neste 
momento, objetivaremos responder nossas indagações a 
respeito da atividade turística no município em que des-
tacaremos a necessidade do turismo de forma planejada 
para o desenvolvimento local e consequentemente para 
a qualidade de vida dos moradores. Diante destas inves-
tigações, foi notório que a proposta de revitalização da 
Estrada Real ainda é desconhecida para os moradores e 
os agentes públicos ainda não apresentam segurança na 
efetivação deste projeto, devido à dependência de trâmi-
tes legais e de ações que estão diretamente relacionadas 
à boa vontade dos representantes políticos.

Palavras-chave: Estrada Real; Planejamento; Turis-
mo; Desenvolvimento Local.

VJC04

A TEORIA DO FRANKENSTEIN

Autor(es): Ana Luisa Siqueira, Matheus Edlweiss 
Sena, Ana Beatriz Carvalho, Gabriela Cardoso Lyrio

Orientador(es): Maria Goretti Sousa

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: gorettibio@gmail.com; tesciadofrank@
gmail.com; gabiela.edlweiss@gmail.com; uesler.

carvalho@gmail.com; licinialyrio@gmail.com

Transplante é um tratamento que consiste na 
substituição de um órgão ou de um tecido doente 
de uma pessoa (chamada de receptor) por outro 
sadio, de um doador vivo ou falecido. O trans-
plante pode prolongar e melhorar a qualidade 
de vida. O transplantado – aquele que recebe o 
órgão ou o tecido – necessitará de cuidados médi-
cos constantes e fará uso de medicamentos pelo 
resto da vida. Esse tratamento poderá oferecer a 
cura da doença ou transformar um problema de 
saúde incontrolável em outro sobre o qual se tem 
controle. O médico italiano Sergio Canavero de 
50 anos, formado na Universidade de Turim em 
1989, pretende realizar em dezembro de 2017, 
o primeiro transplante de cabeça da história da 
medicina em seres humanos, inclusive já escolheu 
o primeiro caso: um informático russo de 30 anos 
com uma doença genética rara que desde crian-
ça lhe atrofiou os músculos. O trabalho “A Teoria 
do Frankenstein”, tem o objetivo de divulgar os 
principais aspectos dessa inovadora megaopera-
ção. Com este fim, foi realizada a pesquisa biblio-
gráfica sobre os temas, explicado a metodologia, 
as expectativas, as questões éticas envolvidas, o 
funcionamento e os objetivos da teoria de trans-
plante criada por Dr. Canavero. Existe uma grande 
expectativa que, o transplante de cabeça poderá 
salvar milhares de vidas, dando a possibilidade 
de andar para aqueles que mal podem mover o 
corpo, por causa de problemas musculares ou 
nervosos, além de trazer um avanço a ciência e 
a tecnologia.

Palavras-chave: Transplante; Cabeça; Inovação.



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      42

VJC05

ACIDEZ DA ÁGUA DAS CHUVAS DE 
OUTONO NO MUNICÍPIO DE CRUZ 

DAS ALMAS (BA)

Autor(es): Bruno Souza, Taylane da Paixão Silva, 
Iago Luís Pinheiro da Silva, José Antônio Santana 

Barbosa Júnior

Orientador(es): Francisco de Souza Fadigas

Instituição: UFRB - Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA

E-mails: fadigas@ufrb.edu.br; brunocentral10@
hotmail.com; taylanepaixao@gmail.com; iagops4@

hotmail.com; juniorbarbosafb@hotmail.com

Este estudo teve por objetivo avaliar a qualidade 
da chuva, em relação ao pH, ao longo do outo-
no de 2015, correlacionando os resultados com 
as massas de ar predominantes neste período 
do ano. O trabalho foi desenvolvido por alunos 
do CEMAM (Cruz das Almas-BA) com o objetivo 
de estimular o interesse em iniciação cientifica 
entre estudantes do 1° ano do ensino médio. A 
área de estudo foi o município de Cruz das almas 
(BA) e as amostras foram coletadas no período 
22/03 a 15/06/2015. A coleta foi realizada com 
auxílio de um coletor plástico suspenso, sendo 
o coletor instalado na área interna pavilhão de 
laboratórios do CETEC-UFRB. As amostras foram 
recolhidas, predominantemente, na manhã do 
dia seguinte às chuvas, exceto em alguns casos 
quando foi possível recolhe-las no mesmo dia em 
que choveu. Para determinação do pH foram uti-
lizadas duas técnicas, sendo uma com indicador 
azul de bromotimol e comparação com uma es-
cala de cor (colorimetria) e a outra com uso de 
pHmetro (potenciometria). O uso do azul de bro-
motimol não se mostrou adequado para avaliação do 
pH da água de chuva, no período considerado, pois 
somente pode medir valores de pH até no mínimo 6,0. 
Além disso, os valores obtidos entre 15/04 e 09/05 
foram substancialmente diferentes daqueles obtidos 
com o uso do pHmetro. Os valores de pH, em geral, 
decresceram entre 22/03 e 05/05, saindo de 7,8 
para 5,5 neste intervalo. Esta queda no valor do 
pH possivelmente esteve associada a influência 
de uma massa de ar vinda do sul do país, após 
o tornado ocorrido em Xanxerê (SC) no final de 
abril. Todavia, os valores de pH voltaram a se ele-
var durante o mês de maio, sob influência de mas-
sas de ar úmido advindas da região amazônica e 
dos Andes. Ao longo do mês de junho os valores 
de pH se mantiveram mais estáveis, variando en-
tre 6,0 e 7,0.

Palavras-Chave: Chuva ácida; Massa de ar; Preci-
pitação; Qualidade da água.

VJC06

ÁGUA e A CRIse De eneRGIA
Autor(es): Isadora Fonsêca Leão Santos, Leonar-
do Santana Couto, Manuela de Alencar Pereira 
Reis, Mariana Maia , Michelle Gurgel Amaral, 

Samantha Moura Novais de Quadros

Orientador(es): Carla Regina Nunes Costa

Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA

E-mails: carlacostabiologia@gmail.com; mostra-
deciencias2015@gmail.com

A água é o líquido da vida, um dos bens mais pre-
ciosos que a natureza nos oferece. É usada nas 
tarefas mais simples presentes em nosso cotidia-
no, como cozinhar e tomar banho á atividades 
cada vez mais complexas. Segundo o site Mundo 
Educação (2015), 90% da energia do mundo de-
pendem desse recurso, e 90% da energia no Brasil 
é produzida nas hidrelétricas, se tornando a fon-
te de produção de energia mais importante para 
o país. Essa demanda torna a água de qualidade 
ainda mais concorrida. Para piorar o país está 
presenciando uma das maiores secas nas cabecei-
ras dos rios dos últimos tempos. Em visita à cida-
de de Xingó, no interior da Bahia, alunos do Colé-
gio Módulo entrevistaram funcionários da CHESF 
(Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco) 
que afirmaram que se não chover o esperado nos 
próximos seis meses Salvador também começa-
rá a sofrer com baixa oferta de água. São Paulo 
está sofrendo a maior crise hídrica dos últimos 
80 anos. Em lugares como a Arábia Saudita é ne-
cessário utilizar o processo de dessalinização da 
água do mar e na África, segundo a WATER.ORG, 
existem 358 milhões de pessoas sem o acesso a 
esse recurso. Este trabalho visa discutir a crise 
energética causada pela falta de água, buscando 
a sensibilização da população dos alunos do Co-
légio Módulo na mudança de atitudes no sentido 
de conservação desse recurso. Para contribuir o 
cidadão precisa mudar atitudes e buscar alter-
nativas que minimizem o consumo da água e da 
energia elétrica em sua vida. 

Palavras-Chave: Água; Energia; Crise.
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VJC07

ÁGUA sALGADA GeRAnDO 
eneRGIA

Autor(es): Beatriz Oliveira Gomes, Camila Coelho 
Perrucho, Gabriela Moraes Azevedo, Giovanna 

Pitton Dornelas Souza, Lucas Cardoso Vaz, Maria 
Clara Morgado Santos

Orientador(es): Danilo Malaquias Lessa

Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA

E-mails: danilo_lessa@hotmail.com; mostrade-
ciencias2015@gmail.com

A água salgada pode gerar energia limpa? Sim. O 
americano Sidney Loeb teve a iniciativa de poder 
gerar energia limpa a partir da água do mar. A 
ideia é misturar a água doce com a água salga-
da para criar um importante impacto (a energia). 
Isso pode ajudar muito em uma crise energética. 
Tem 97,50% de água salgada no planeta. Nessa 
forma de obter energia elétrica de forma limpa 
há necessidade de aproximadamente 20% de água 
salgada, assim haverá a economia de água que se 
faz tão necessária. Hoje em dia existem quatro ou 
mais formas de gerar energia limpa a partir da 
água salgada: com a mudança da temperatura dos 
oceanos, a partir de computadores maremotrizes, 
usinas elétricas e a partir da força ou energia das 
ondas. Para entender como funciona um desses 
processos, aqui está um exemplo: energia ou for-
ça das ondas. Essas são formadas pela força do 
vento sobre a água e o tamanho delas varia com 
a velocidade do vento, da sua duração e da sua 
distância da água na qual o vento faz força. O mo-
vimento da água que resulta da força do vento 
transporta energia cinética que pode ser aprovei-
tada por estruturas próprias para a capitação e 
armazenamento deste tipo específico de energia, 
como algumas usinas elétricas. Além da energia 
gerada pelo movimento da água, que gera ondas e 
das quais resulta energia cinética, existe também 
a energia das marés que resulta na deslocação 
da água do mar (este já é outro tipo de energia 
gerada a partir da água salgada dos oceanos). O 
estudo de novas e até inusitadas formas de obter 
energia elétrica estão sendo bastante discutidas 
devido ao aumento da escassez dos reservatórios 
de água em várias partes do mundo, inclusive no 
Brasil, onde há grandes chances de racionamento 
de água ainda esse ano de 2015.

Palavras-Chave: Água; Energia; Crise. 

VJC08

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS 
COMERCIAIS E QUÍMICAS 

EM ACHOCOLATADOS 
COMERCIALIZADOS NA CIDADE 

DE ILHÉUS/BA 

Autor(es): Jonatas Santos, Gabriel Lucas, Aurélio 
José Franco Simas

Orientador(es): Danilo Missias Teixeira

Instituição: Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Ilhéus, BA 

E-mails: danquimica2010@gmail.com; jonatas_
ios09@hotmail.com; aureliosimas@hotmail.com; 

gabriellsj147@gmail.com

O consumo de produtos industrializados ainda é bas-
tante intenso no Brasil. Grande parte desse cresci-
mento se dá ao fato que os brasileiros, bem como 
outros povos, buscam facilidade e praticidade em 
suas ações. Como exemplo de tais produtos tem-se 
os achocolatados ou bebidas lácteas achocolatadas, 
que são consumidas por pessoas de diversas idades. 
Podem-se encontrar vários tipos de marcas e preços 
de achocolatados, ambos com diferentes ingredien-
tes, o que promove uma variação em sua composi-
ção química e no preço em que são comercializados. 
Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar como 
variam o preço (característica de mercado) e o teor 
ácido (característica química) de acordo com os lo-
cais onde são comercializados na cidade de Ilhéus/
BA. A pesquisa foi dividida em duas grandes etapas: 
1) Análise das características de mercado - variação 
do preço; 2) Análise das características químicas: teor 
ácido total – serão selecionadas as cinco marcas que 
mais aparecem no levantamento da primeira etapa, 
sendo estes submetidos ao processo de titulação 
ácido-base, utilizando NaOH padronizado. Destas 
etapas apenas a primeira já implementada, onde se 
desenvolveu uma pesquisa de campo nos mercados, 
na cidade de Ilhéus-BA. Após a pesquisa de campo 
foi possível identificar 10 marcas de achocolatados, 
comercializados em diferentes bairros da cidade de 
Ilhéus. Percebe-se que, a maioria das marcas encon-
tradas é de origem nacional, o que indica uma for-
te influência para a comercialização deste produto. 
Além disso, foi possível identificar que a variação dos 
preços dos achocolatados identificados pode estar 
relacionada com o marketing desses produtos. Tendo 
como próximos passos da pesquisa, será desenvolvi-
da a segunda etapa onde se espera identificar o teor 
ácido nos achocolatados selecionados na pesquisa de 
campo, e comparar os resultados encontrados com a 
variação observada no preço.

Palavras-chave: Produtos Industrializados; Acho-
colatados; Características de Mercado; Caracterís-
ticas Químicas. 
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VJC09

AREIA MOVEDIÇA: REALIDADE 
OU FICÇÃO?

Autor(es): Thiago Antônio José Moreira Coêlho, 
Ana Carolina Alves do Espirito Santo, Alexandre 
Pimentel Santos Vieira, Lara Gama Simões, Luis 

Vicente Araújo Barros

Orientador(es): Paloma Bagano Paiva

Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA

E-mails: palomabagano@hotmail.com; mostrade-
ciencias2015@gmail.com

A areia movediça, também conhecida como areia 
engolidora, é um fenômeno natural que a maioria 
das pessoas conhece do cinema, televisão ou qua-
drinhos. Na qual um personagem fica preso numa 
poça de areia e seu corpo vai afundando a medida 
do tempo. A areia movediça se forma, principal-
mente em áreas próximas a rios, lagos, praias ou 
fontes subterrâneas. Para a formação desta, são 
necessários alguns “ingredientes”: sal, água, areia 
e argila, ou seja, um solo arenoso e uma fonte de 
água capaz de supersaturar a areia. Justamente 
a presença da água que a torna tão “perigosa”. 
Este fenômeno ainda causa uma série de dúvidas, 
como por exemplo: poderia uma pessoa morrer 
em uma areia movediça? Existe algum mecanis-
mo para escapar desta? O que é retratado em 
algumas produções cinematográficas, condiz com 
a realidade? Bem, o que vemos em filmes e na 
televisão é que apenas segurando em algo, pode-
ríamos escapar, mas não uma informação correta. 
Não basta apenas isso, a calma se faz necessária, 
pois caso contrário, o corpo pode afundar mais e 
mais, até desaparecer por completo. Como a areia 
movediça é composta por mais solvente que so-
luto, a sensação ao estar nela é que o corpo está 
“boiando”. Com isso, há a possibilidade de aos 
poucos sair desta “armadilha natural”. O cuidado 
deve ser maior a este tipo de “armadilha”, pois a 
vítima pode ficar exposta a vários perigos como, 
por exemplo, a desidratação, o excesso de radia-
ção solar e hipotermia, podendo causar a morte.

Palavras-Chave: Movediça; Perigo; Armadilha Natural. 

VJC10

AS EVOLUÇÕES TECNOLóGICAS 
NAS INDÚSTRIAS 

AUTOMOBILÍSTICAS  E A 
SEGURANÇA DO CONDUTOR 

Autor(es): Alana de Freitas Moreira Amaral, Maia 
Fernanda Almeida Pereira, Beatriz Teixeira de 

Jesus Nascimento, Sofia Oliveira Lopes

Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: luishenriquegois@hotmail.com; nana.
bolinha@hotmail.com; fernandamodesto48@
gmail.com; gsalnascimento@timbrasil.com.br;  

sofialopes_17@hotmail.com

Podemos comparar as evoluções tecnológicas nas in-
dústrias automobilísticas e a segurança do condutor 
com os computadores e celulares, pela velocidade 
que está ocorrendo tanto em qualidade quanto em 
utilidades. Antigamente, apesar do menor fluxo de 
automóveis, os recursos de segurança eram bastante 
limitados, ou seja, os índices de acidentes envolven-
do morte ou ferimentos graves motociclistas eram 
mais altos. Nessa perspectiva, o meio de transporte 
por meio de motocicletas que, em meio as questões 
de economia e mobilidade urbana, vem aumentando 
significativamente o número de adeptos, tornaram-se 
o foco das indústrias e culminou no desenvolvimento 
de diversos equipamentos visando uma maior prote-
ção dos passageiros. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar informações sobre os recursos tecnológi-
cos desenvolvidos na área automobilística visando a 
segurança do condutor de motocicletas. A partir do 
levantamento realizado foram identificados diversos 
equipamentos desenvolvidos exclusivamente para 
reduzir a mortalidade entre os motociclistas bem 
como parar minimizar os danos físicos provocados 
pelos acidentes. Foram identificados equipamentos 
visando a conservação de itens de segurança da mo-
tocicleta como um reparador a base de látex que é 
utilizado em casos de furo de pneu e pode substituir a 
troca no meio de uma estrada; um capacete com GPS, 
que em caso de acidente emite um sinal de emergên-
cia para as unidades de saúde; roupas, jaqueta, botas 
e luva apropriadas para proteção do das partes mais 
vulneráveis do corpo dos motociclistas em caso de 
acidente; o colete air bag que é preso ao corpo do 
motociclista e tem acionamento condicionado a um 
eventual caso de projeção do corpo, amortecendo a 
queda e minimizando o impacto. Fica evidente que 
a medida em que a tecnologia avança, novos equi-
pamentos surgem visando tornar a pilotagem mais 
segura e minimizando eventuais danos em caso de 
acidentes.

Palavras-Chave: Motociclismo; Segurança do con-
dutor; Tecnologia.
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VJC11

AUTOMATIZAÇÃO NA AULA DE 
FÍSICA

Autor(es): Alice Fontes Santos Lins, Maria Clara 
Cardoso Tavares, Milena Alcântara Santos, Pedro 

Filipe Vanderlei da Silva, Yan Almeida Lopes 
Oliveira

Orientador(es): Lilian Alves de Almeida, Francis-
co Augusto da Silva Neto

Instituição: Escola Djalma Pessoa (Sesi – Serviço 
Social da Indústria), Salvador, BA

E-mails: lilian.aa@fieb.org.br; francisco.n@fieb.
org.br; alicealicinh@gmail.com; clara.ctavares@

hotmail.com; milenaalcantara@hotmail.com; 
pedrex9@gmail.com

Uma mudança no desenvolvimento no laborató-
rio de física do ensino médio foi a ideia propul-
sora para a introdução do aluno no meio tecno-
lógico cientifico por meio da plataforma micro 
controladora Arduíno. Esta ferramenta utilizada 
é um hardware livre de baixo custo que pode 
ser empregada para diversas finalidades e, neste 
caso, foi utilizada para sair de um estudo tradi-
cional de práticas laboratoriais, que é estático, 
puramente demonstrativo e com pouca aplicabi-
lidade no cotidiano do estudante, para uma ex-
perimentação dinâmica, a qual proporciona uma 
práxis inovadora que aborda diversas temáticas 
tecnológicas, dentre elas: programação, prototipa-
gem, eletrônica, automação e outras, estimulando 
o aluno a desenvolver suas diversas habilidades 
e potencialidades na área. Primeiro, foram apre-
sentados aos alunos, por meio de aulas teóricas, 
os conhecimentos prévios de física, programação 
básica em C++, eletrônica básica e automação, ne-
cessários para o desenvolvimento dos trabalhos. 
Em seguida, utilizando práticas previamente sele-
cionadas de diversas fonte, e contando com sua 
base open source, propomos aos discentes desa-
fios envolvendo problemas do cotidiano. Diante 
do que foi realizado, obtivemos resultados sig-
nificados por parte dos educandos apresentando 
para os mesmo a grande ligação existente entre o 
ensino de física e os avanços tecnológicos, além 
disso foi notório um maior interesse deles em re-
lação a disciplina de física implicando um melhor 
desempenho qualitativo na aula.

Palavras-Chave: Arduíno; Laboratório; Ensino de 
Física.

VJC12

BIPOLARIDADE E CRIATIVIDADE

Autor(es): Sophia Casé Rocha, Mariana Ruback 
Santana Pacheco, Paula Soares Fontes, Isabella 

Yeliz Araujo Danmez

 Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: luishenriquegois@hotmail.com; sophiacase1@
hotmail.com; ruback.mariana@gmail.com; psfon-

tes17@gmail.com; adrianaasaraujo73@hotmail.com 

Todos nós temos mudanças de humor. Contudo, isso 
não significa que todos nós sofremos de transtorno 
bipolar. Basicamente, a doença mental é caracteriza-
da pelas alterações de humor incomuns que se mani-
festam em forma de depressão e euforia, esta última 
que é chamada de mania. O interessante é que nestes 
chamados momentos de mania, aqueles que sofrem 
de TBH costumam ficar extremamente otimistas, com 
a autoestima em alta, ideias fixas, mente a mil e cos-
tumam ter picos de criatividade. Para os desavisados 
pode até parecer legal, mas não é. Neste estado a 
pessoa fica irritável, hiperativa, perfeccionista, auto 
exigente, extremista, detalhista, intolerante a críticas, 
repreendendo quem não concorda com seus planos, 
não dorme, come demais ou de menos, pode se sentir 
todo poderoso, invencível ou destinado à grandeza, 
gasta o que não tem. Normalmente, a vida do por-
tador do transtorno não é definida pelo tempo, mas 
pela manifestação dos seus sintomas. Pela mudança 
sem avisos do “Eu posso tudo” no estado da eufo-
ria, e o “Não sou nada” na depressão. A pessoa pode 
permanecer em um dos dois estados por meses, ou 
pode trocar de estados várias vezes em um mesmo 
dia, até na mesma hora. Um bipolar pode estar com 
uma depressão grave sem que alguém perceba, pois 
normalmente o silencio e a reclusão nesse momento 
não é percebida tanto quanto a exposição e a alegria 
patológica apresentada no estado da mania. Muitas 
vezes o paciente bipolar é bem mais criativo do que 
as pessoas que não tem o transtorno, mas por quê? 
Durante os surtos de euforia o bipolar fica agitado, 
não consegue dormir, fica elétrico e é justamente nes-
ses momentos em que podem surgir novos artistas. 
Os bipolares têm que descontar a sua euforia em algo 
e aí é que vêm os surtos de criatividade: passar a 
madrugada escrevendo músicas, poemas, teorias, 
cantando, dançando, atuando. O objetivo desse traba-
lho é apresentar discutir a questão da bipolaridade de 
forma a facilitar o entendimento sobre o tema e con-
sequentemente desconstruir estigmas e preconceitos 
que envolvem o portador de transtorno bipolar, não 
teorizando a doença em si, mas fazendo uma análise 
entre a relação da bipolaridade e a criatividade. Mos-
trar que existe um indivíduo para além da doença, 
que como qualquer outro ser humano, é talentoso, 
criativo e pode ter uma vida saudável que envolvem 
combinações de medicamentos, terapia, mudança de 
estilo de vida e apoio social.

Palavras-Chave: Bipolaridade; Criatividade; 
Doença Mental.
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DETECTANDO OS FOCOS DA 
DENGUE 

Autor(es): Levi Wesley Ferreira de Jesus1, Tainara 
Silva Alcântara Santos1, Viviane de Aragão Souza 

Silva1, Janete Santos Martins1

Orientador(es): Ana Ruth Rodrigues Jesus2, Rosemei-
re Machado da Silva1

Instituições: 1Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres 
Mata Pires; 2UFBA – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, BA

E-mails: rosemsbio@yahoo.com.br; anaruthrdej@gmail.
com; tatay.alcantara@gmail.com; levi_jesus2015@

outlook.com; janetemartins15@hotmail.com

A dengue é uma doença causada por um vírus transmiti-
dos pela fêmea do mosquito Aedes egypti. Se a fêmea do 
mosquito contaminada com o vírus picar uma pessoa, o ví-
rus será injetado em seu sangue e ela pode apresentar a 
doença. Estudos recentes, realizados no primeiro semestre 
de 2014 por pesquisadores do Instituto Osvaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), apontaram um outro mosquito do gênero Aedes 
capaz de transmitir a doença, o Aedes albopictus, inseto 
bastante comum nas áreas peri-urbanas do Brasil. Além da 
dengue esses mosquitos podem transmitir o vírus da Fe-
bre Chikungunya e o Zika vírus. O Aedes egypti se adaptou 
muito bem a área urbana, se reproduzindo em água parada 
e limpa, mas hoje já se sabe que ele também se reproduz 
em água suja. A principal forma de combater os vetores 
é eliminando os focos de suas larvas, não deixando água 
parada em garrafas em pneus, vasos de planta, embalagens, 
recipientes plásticos, etc. Esse trabalho teve o intuito de 
investigar a presença de focos do mosquito transmissor 
da dengue no Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata 
Pires, localizado no bairro de Alto de Coutos, através da 
distribuição de armadilhas confeccionadas com garrafas 
pets de dois litros, “mosquitérica”, com intuito de atrair as 
fêmeas do mosquito para sua oviposição. A metodologia 
adotada para o desenvolvimento do trabalho foi a seguinte: 
Foram confeccionadas dez “mosquitérica”, numeradas e dis-
tribuídas em dez pontos distintos da escola, locais ventila-
dos e sombreados, uma vez que o mosquito foge da luz. As 
armadilhas foram observadas ao longo de dois meses, onde 
a cada quinze dias, registrava-se o surgimento, ou não das 
larvas nas armadilhas. Observou-se a presença de larvas na 
maioria das armadilhas, um indicativo que as fêmeas foram 
atraídas para as armadilhas distribuídas, onde as mesmas 
depositaram seus ovos na parte seca da “mosquitérica”, 
logo acima da linha da água. Quando chovia ou, quando se 
adicionava mais água à armadilha, a água hidrata os ovos 
e deles eclodiram as larvas. As larvas então desciam para 
comer no fundo da armadilha. Ao passarem para a área in-
terna da armadilha, onde estava o alimento, essas larvas 
crescem neste ambiente, e não conseguem retornar ao ex-
terior, pois o caminho estava bloqueado pelas malhas de 
tela. A “mosquitérica” funcionava como uma espécie de ber-
çário dos mosquitos, sendo assim, com base na quantidade 
de larvas encontradas nas armadilhas, podemos inferir que 
a escola e seu entorno apresentam focos do mosquito.

Palavras-chave: Dengue; Mosquito; Larva; Aedes 
egypti.

Financiamento: PIBID/CAPES.
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DETERMINISMO GENÉTICO NO 
IDEÁRIO DE ALUNOS DO 2° ANO 

Autor(es): Daniele Almeida Alves

Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim

Instituição: UFBA – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA

 E-mails: gilb.bomfim@yahoo.com.br; daniele.
aalves@hotmail.com 

O conhecimento biológico vem se tornando cada vez mais 
popular, estando presente em nosso cotidiano, de modo que 
a linguagem científica foi integrada ao nosso vocabulário e 
assuntos relacionados à genética são frequentemente discu-
tidos, inclusive fora do ambiente escolar. De acordo com os 
PCN+ - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(BRASIL, 2006), o desenvolvimento da Genética e da Biologia 
Molecular, principalmente das tecnologias de manipulação 
do DNA e de clonagem, trazem à tona aspectos éticos envol-
vidos na produção e aplicação do conhecimento científico e 
tecnológico, chamando à reflexão sobre as relações entre a 
ciência, a tecnologia e a sociedade. A comunicação científica 
não é simples e, muitas vezes, lança mão do uso de metáfo-
ras na tentativa de favorecer o entendimento de um processo 
biológico a partir de uma imagem mais familiar ao estudante. 
No campo da Genética, termos como “manual de instruções”, 
“código” e “programa genético” são utilizados, mas podem 
causar distorções e simplificações que abrem brechas para 
que os estudantes desenvolvam uma visão determinista dos 
processos envolvidos na hereditariedade e na manifestação 
de características fenotípicas, dificultando ainda mais a asso-
ciação dos conteúdos abordados na escola (GOLDBACH e EL
-HANI, 2008). O estudo foi realizado no Colégio Estadual Luiz 
Viana (Salvador – Bahia), a partir da proposição de temas 
que são frequentemente divulgados na mídia. Os temas esco-
lhidos envolviam: i) manifestação de câncer – “Mastectomia 
(caso Angelina Jolie) ” e ii) herança monogênica – “Anemia 
Falciforme”. Inicialmente foram realizadas discussões com os 
alunos para investigar o entendimento de conceitos que são 
constantemente usados quando se fala em genética (heredi-
tariedade, genes e expressão gênica). Após essas discussões 
os alunos realizam pesquisa sobre os temas e foi proposta 
uma oficina de vídeos, na qual os alunos escolheram um dos 
dois temas, criaram uma estória representativa e, a partir 
dela, elaboraram o roteiro, fizeram os desenhos e gravaram o 
áudio que foram utilizados no vídeo produzido. Os nossos re-
sultados revelaram limitações conceituais referentes ao DNA, 
aos genes, às mutações e aos processos de expressão gênica. 
Além disso, na discussão, os alunos não demonstraram co-
nhecer a interação entre gene e ambiente, para a maioria 
deles os genes são os únicos responsáveis “pelo que somos” 
e se expressam independentemente de outros fatores. Essa 
visão foi muito evidente principalmente em relação à ex-
pressão de genes associados à manifestação de doenças. Es-
ses achados são compreensíveis se considerarmos que esses 
conteúdos só são abordados formalmente no 3º ano.

Palavras-Chave: Determinismo genético; Expressão 
gênica; Hereditariedade.
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ZEER POT 

Autor(es): Miguel Abib Gonzalez, Caio Schneider 
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Mateus Pires Dietrich, Miguel Abib Gonzalez

Orientador(es): Cássia Verônica de Almeida Moruz

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: moruzcassia@gmail.com; adrianacabib@
gmail.com; leoni.lts@dpf.gov.br; taloeng@uol.com.
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bib@gmail.com

O Zeer Pot é conhecido popularmente como Pot-in
-pot Refrigerator (algo como geladeira de pote no 
pote). O Zeer Pot foi desenvolvido por um professor 
nigeriano chamado Mohammed Bah Abba. Ele criou 
esse produto para ajudar as famílias mais carentes a 
preservar seus alimentos, já que elas não possuíam 
eletricidade e muito menos geladeiras. O professor 
recebeu inúmeros prêmios graças à sua invenção. 
O objetivo desse projeto consiste em divulgar uma 
alternativa de baixo custo na conservação de ali-
mentos para regiões mais carentes de recursos. A 
construção do Zeer Pot é extremamente simples. 
Trata-se de um pote de cerâmica menor posiciona-
do dentro de um maior. Entre os dois, é colocada 
areia e, nela, água. Para sua construção, é preciso 
dos seguintes materiais: 2 potes de cerâmica, sendo 
um grande e um menor; 1 toalha grande; cola epóxi 
e areia. Os potes cerâmicos podem ter o tamanho 
ou o formato que você quiser, desde que seja pos-
sível manter um espaço entre eles. Outro detalhe 
importante é garantir que os jarros sejam naturais, 
ou seja, eles não podem ter nenhum tipo de tin-
ta ou esmalte revestindo suas paredes internas ou 
externas, pois a geladeira poderá apresentar pro-
blemas, já que o funcionamento dela depende da 
porosidade da cerâmica. Não existe um tipo espe-
cífico de areia mais ou menos recomendado para 
o processo, contudo, algumas pessoas sugerem a 
utilização da areia de rio, por ela ser um pouco mais 
grossa. A partir de nossas pesquisas, foi possível 
perceber que a água que fica na areia contida en-
tre os dois potes evapora, levando consigo o calor 
do vaso interno. Devido à cerâmica ser porosa, a 
água pode absorver o calor e manter a temperatu-
ra baixa. Concluímos que o Zeer Pot pode ser uma 
alternativa revolucionária que pode mudar a vida 
de pessoas mais carentes. Além disso, esse refrige-
rador economiza energia e refrigera alimentos em 
uma praia, piquenique e até em casa.

Palavras-Chave: Geladeira natural; Energia; Cerâ-
mica. 

VJC16

EFEITO DA DURAÇÃO DO CICLO 
DE CLARO/ESCURO NO CRESCI-

MENTO DAS MICROALGAS 

Autor(es): Luiza Pessôa Andrade, Ana Luiza Rego 
Dias, Paula Freitas Pires, Anna Júlia Carvalho Souza

Orientador(es): Maria Goretti Sousa

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: gorettibio@gmail.com; ananda13@terra.
com.br; analuizaregodias@gmail.com; paulap-

tp11@gmail.com; jurysouza@hotmail.com

Microalgas são, principalmente, organismos unicelula-
res que vivem em ambientes aquáticos e que utilizam a 
fotossíntese para a produção do seu próprio alimento. 
São muito abundantes em todo o planeta e por produ-
zirem, coletivamente, muito oxigênio são consideradas 
o pulmão do mundo. O subproduto da fotossíntese é 
o lipídio que possui diversas aplicações na indústria, 
como na produção de corantes, cosméticos e combus-
tíveis. De fato, devido à sua taxa de crescimento ex-
ponencial, a microalga guarda a promessa de se tornar 
a fonte do combustível alternativo e limpa do futuro. 
No cultivo das microalgas existem variáveis que po-
dem ser controladas e interferem na maior ou menor 
produção de lipídios. O objetivo do trabalho é avaliar o 
impacto da alteração do ciclo dia e noite sobre o cultivo 
das microalgas. Este período da alternância de claro/
escuro é denominado de foto período e será a variá-
vel controlada neste experimento. Amostras de duas 
microalgas, a serem utilizados nos experimentos, fo-
ram disponibilizadas pelo Laboratório de Pesquisa LA-
BIOMAR (Instituto de Biologia/UFBA). A variável a ser 
medida por nós será a quantidade de biomassa seca 
produzida. Utilizando como base um dia complete de 
24h, estaremos cultivando algas em biorreatores fecha-
dos durante N dias com diferentes durações do ciclo 
claro/escuro. No primeiro experimento, o qual servirá 
de referência, será utilizado um ciclo claro (12h) /escuro 
(12h). Nos demais experimentos usaremos ciclos claro/
escuro menores: 12h, 6h, 3h, 1,5h e 0,75. O biorreator 
será colocado dentro de uma caixa com iluminação ar-
tificial para que seja possível controlar a quantidade de 
luz incidente sobre as microalgas. Cuidado será tomado 
para que todos os experimentos recebam igual número 
de horas de claro, assim como de escuro, quando con-
siderados os N dias. Os experimentos serão repetidos 
para cada uma das microalgas testadas. Ao final, deve-
remos determinar a partir dos dados coletados qual a 
duração de ciclo claro /escuro que otimiza a produção 
de lipídios para cada uma das microalgas. Desta manei-
ra, buscaremos contribuir com a conservação dos meios 
naturais, expondo formas de otimizar a utilização de 
fontes sustentáveis para a produção de combustíveis, 
além de reforçar a questão econômica, já que o biodie-
sel tem um custo de produção bem menor do que um 
combustível fóssil.

Palavras-Chave: Microalgas; Foto período; Lipí-
deos; Biocombustível. 
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ESCRAVIDÃO, NEGRITUDE E 
SOCIEDADE

Autor(es): Bianca Rodrigues Oliveira1

Orientador(es): Jorge Lucio Rodrigues das Do-
res1, Adriano Rafael Silva Bezerra2

Instituições: 1Colégio Estadual Edvaldo Brandão 
Correia; 2Pós Graduação em História da Bahia 

Faculdade São Bento, Salvador, BA
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Em obras da literatura brasileira é visível a forma 
mítica, preconceituosa e caricata em que o negro 
é colocado, o presente trabalho tem por objetivo 
analisar um perfil desta situação utilizando como 
pilares: Freyre, Rodrigues, Reis e Querino, estes 
quatro grandes nomes que descrevem questões 
relacionadas escravidão, aos escravos e à sua 
situação na sociedade, bem como as questões 
sociais que os afligem. Esta pesquisa foi desen-
volvida no Colégio Edvaldo Brandão Correia, e 
utiliza o método científico objetivo descritivo e 
procedimento bibliográfico, embasado na leitura 
das obras: Casa Grande e Senzala, Escravidão e 
suas Sombras, Rebelião Escrava no Brasil, A Raça 
Africana e seus Costumes na Bahia e Os Africanos 
no Brasil. Dos referidos autores e suas obras con-
clui-se que Rodrigues: utiliza argumentos acerca 
de seu estudo sobre as raças, referindo-se à infe-
rioridade do negro, Freire utiliza da importância 
historiográfica do negro, em uma visão bem mis-
tificada, Querino retrata a importância do negro 
na história, mas não desvincula seus argumentos 
baseados na inferioridade da raça, porém apre-
senta a dita inferioridade como algo circunstan-
cial. Reis traz argumentos baseados no cotidiano, 
e faz ligação com a importância do negro e sua re-
lação de sociabilidade. Pode se considerar que es-
tas obras se entrelaçam em seu objeto de estudo 
e estes laços ultrapassam as fronteiras literárias 
e atinge âmbitos da sociedade, fazendo-se assim 
presente no meio de nós, todos nós...! 

Palavras-Chave: Negro; Escravidão; Sociedade; 
Raças; Inferioridade.
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FÚRIA DA NATUREZA, PODER SEM 
LIMITE: DESLIZAMENTOS DE TER-

RA EM SALVADOR

Autor(es): Samuel Rozados de Souza, Tiago Biscaia 
Abubakir, Pedro Britto Cardoso, Fabrício Asfora 

Romero Assunção

Orientador(es): Marize Andery Coutinho Coelho

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: marizeacoelho@gmail.com; wania.roza-
dos@gmail.com; cbiscaia@ig.com.br; mariliabcar-
doso1@hotmail.com; rosana.asfora@bb.com.br

Os deslizamentos de encostas são fenômenos naturais, 
mas alguns fatores interferem na sua ocorrência ou no 
seu agravamento. Um deles é a ocupação indevida de 
encostas nas grandes cidades, resultando muitas vezes 
em consequências fatais, quando partes delas se des-
prendem, levando consigo casas, prédios e vidas huma-
nas. Diante disso, a equipe se motivou em investigar as 
causas e as consequências dos deslizamentos de terra 
ocorridos na cidade de Salvador, Bahia, na época das 
chuvas. Além de estudar ações que evitem esse tipo de 
deslocamento do solo ou mitiguem seus efeitos. Para 
alcançar tais objetivos, foi realizada pesquisa biblio-
gráfica e entrevista informal (não estruturada) com re-
presentante da Secretaria de Infraestrutura, Habitação 
e Defesa Civil (CODESAL), do município de Salvador. 
As informações coletadas e analisadas foram expostas 
para a comunidade escolar da qual faz parte os auto-
res deste resumo. A exposição oral foi realizada com 
o auxílio dos seguintes instrumentos: experimentos 
similares a maquetes e construídos pela equipe; uso 
de imagens e recortes de jornais relacionados com os 
objetivos propostos. Com os experimentos demons-
trou-se ludicamente como ocorrem os deslizamentos 
de encostas ocupadas desordenamente e a importância 
de preservar a vegetação para evitar o deslocamento 
de terra. Foram utilizadas imagens propondo ações que 
evitam os deslizamentos e mitigam as suas consequên-
cias socioambientais. Os recortes de jornais continham 
informações sobre as causas e as consequências dos 
deslizamentos. A pesquisa permitiu constatar que real-
mente a ocupação desordenada de encostas e morros 
adiciona carga extra ao peso da massa existente, supri-
me a vegetação nativa e deixa o solo exposto à ação 
das chuvas. O solo, então, sofre compactação devido 
ao impacto das gotas de chuva. Consequentemente, 
aparecem áreas de escoamento com o surgimento de 
rachaduras e fendas que favorecem os deslizamen-
tos. A realização do projeto possibilitou à equipe e 
à comunidade escolar conhecerem mais de perto um 
fenômeno natural, que devido às ações antrópicas, 
torna-se cada vez mais frequente e mais intenso. 
A equipe pode correlacionar os conteúdos estuda-
dos em Ciências e Geografia com a realidade local e 
perceber que a população pode ser parte da solução. 

Palavras-Chave: Deslizamento; Encostas; Chuvas 
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GENE WOLVERINE 
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A super-regeneração é muito famosa nas histórias em 
quadrinhos. O fator de cura nas HQs ficou muito famo-
so através do Deadpool e do Wolverine. Essas perso-
nagens conseguiam se regenerar de ferimentos muito 
graves e doenças potencialmente fatais. Mas ao que 
tudo indica, no futuro, o “fator de cura” sairá das pá-
ginas dos quadrinhos e será possível em humanos. A 
descoberta aconteceu durante a pesquisa de um gene 
regenerativo chamado Lin28a que fica ativo no co-
meço da vida só que é silenciado com o passar dos 
anos, testado em ratos geneticamente modificados. 
A proteína foi descoberta acidentalmente por George 
Daley que trabalha no Chyldren (hospital de Boston) e 
na escola medica de Harvard. O cientista viu também 
que o gene quando ativado nos roedores, faziam que 
estes adquirissem super-regeneração, conseguindo até 
refazer pontas dos dedos e pelos. Quando é ativado, 
o Lin28a expressa uma proteína no corpo, ele aumen-
ta o metabolismo, convencendo o organismo a pensar 
que é jovem, disparando uma complexa cascata de 
reações químicas que geram energia. O gene pode re-
programar as células somáticas humanas, fazendo-as 
voltar a um estado semelhante ao embrionário. Mas 
o Lin28a parece ter limite. Quando os ratos não eram 
mais bebês (após cinco semanas de idade), os cientis-
tas não conseguiam regenerar seus membros. Nosso 
trabalho visa estimular o estudo de outros diversos ge-
nes regenerativos, presentes no organismo humano e 
ajudar o aprimoramento das funções regenerativas do 
Lin28a, podendo curar doenças de tecidos, membros e 
machucados. Além de revolucionar a medicina e a fa-
bricação de remédios, nosso projeto tem como outro 
objetivo informar as pessoas de que o ser humano tem 
uma capacidade regenerativa muito grande, que ainda 
não foi estimulada. Apresentaremos o trabalho sobre o 
gene lin28a capaz de regenerar tecidos humanos. Soa 
como ficção científica, mas, talvez, será possível, além 
de se discutir sobre ele, ver de perto experiências que 
abordem a regeneração, pois cientistas de Harvard, 
que já vêm estudando o assunto, afirmam que talvez 
poderá haver resultados no futuro. Nós escolhemos 
esse tema porque com o estudo desse gene aumenta 
a esperança para pessoas que são desmembradas de 
terem seus membros de volta. Após estudos realizados 
sobre o assunto, chegamos à conclusão de que o tema 
abordado pode, no futuro, salvar muitas vidas e a am-
putação vai deixar de ser um problema para a humani-
dade. Provavelmente, dentro de algum tempo, existirá 
uma forma de regeneração que salvará muitas vidas. 

Palavras-Chave: Gene; Lin28a; Tecidos; Membros; 
Regeneração; 

VJC20

GINGE: POR QUE ALGUNS SONS 
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Ginge é um desconforto neurológico provocado por 
um ruído ou sensação táctil, resultante do atrito entre 
um objeto e uma superfície, podendo atribuir, então, 
o mesmo sentido de gastura. O ouvido capta o som 
e leva a informação ao cérebro, que entende que há 
perigo e reage, liberando maior quantidade de adre-
nalina, preparando o corpo para fugir ou enfrentá-lo. 
Podemos ter a mesma sensação quando vemos uma 
imagem que nos incomoda, pois, a mesma engana o 
cérebro, dando impressão de que realmente passa-
mos pela situação. Assim, objetiva-se nesse trabalho 
acabar com as curiosidades em relação a esse assun-
to, e divulgar o porquê de sentirmos gastura ao ouvir 
determinados sons. Para a realizar esse projeto, apre-
sentaremos o sistema “Gingetude”, onde os visitantes 
podem ouvir vários tipos de sons, dando notas a cada 
um deles. Disponibilizaremos também ao nosso pú-
blico objetos que provocam ginge e alguns que têm 
sons agradáveis. Conforme as pesquisas realizadas, 
constatou-se que o ginge pode ser um calafrio, frisson 
ou um arrepio. Sons agradáveis também podem nos 
fazer arrepiar, principalmente quando é uma música 
que emociona, por trazer boas lembranças ou repre-
sentar momento especial. O arrepio ainda ocorre ao 
sussurrarem perto do nosso ouvido. Ao falar baixinho 
sai mais ar da boca, incomodando o ouvido. Entretan-
to, arrepiar ao ouvir determinados ruídos não é regra, 
varia de acordo com o organismo de cada um. A ação 
não depende da nossa vontade. O sistema nervoso, 
motor involuntário, é responsável por controlá-la. Ao 
concluirmos esse trabalho, conseguimos tirar todas as 
nossas dúvidas, e esperamos que as do nosso público 
também. Podemos dizer que o ginge é algo que todos 
nós vamos ter e que não tem “cura”, já que é um des-
conforto. Porém, há algumas pessoas que sentem em 
um nível mais alto e outras em um mais baixo.

Palavras-Chave: Ginge; Incômodo auditivo; Som; 
Adrenalina. 



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      50

VJC21

IMPORTÂNCIA DO 
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A aprendizagem é importante para o desenvolvimen-
to sociocultural e até mesmo emocional do ser huma-
no e são vários os fatores que pode interferir nesse 
processo de aprendizado da criança como algumas 
deficiências, síndromes e o autismo. Problemas estes 
detectados no início da fase escolar e que são pos-
síveis de serem corrigidos para possibilitar um bom 
desempenho. É nesse aspecto que a relação entre os 
educadores e o fonoaudiólogo traz benefícios tanto 
para a criança, quanto para toda a comunidade esco-
lar. O objetivo desse trabalho é demonstrar de forma 
sucinta a importância da fonoaudiologia no âmbito 
educacional. Caracterizando os fatores que interfe-
rem no aprendizado da criança como alguns distúr-
bios neurológicos e também ressaltar a importância 
do acompanhamento deste profissional através de 
dados quantitativos e qualitativos. Se tais resultados 
forem positivos podem ajudar a melhorar a educação 
inclusiva e a inserção destes profissionais no ambien-
te educacional. Trata-se de uma revisão de literatura, 
no qual foram selecionados 12 artigos que retrata-
vam a relação entre a fonoaudiologia e a educação. A 
fonte de consulta para tais foi o portal de periódicos 
da CAPES e SCIELO e um estudo realizado por uma 
aluna de Fonoaudiologia da UFBA. Os artigos foram 
selecionados primeiramente com base nos títulos e 
uma posterior análise das informações trazidas pelo 
seu resumo, permitindo classificá-los como úteis ou 
não para serem utilizadas no presente trabalho. Pô-
de-se observar através de dados qualitativos e quan-
titativos, que a escola é um dos principais ambientes 
que acolhe crianças que apresentam alguns compro-
metimentos, e após o tratamento fonoaudiológico as 
crianças tendem a ter uma melhora considerável. Os 
dados obtidos nas literaturas revisadas são capazes 
de demonstrar com clareza que o fonoaudiólogo é 
uma figura de extrema importância dentro das es-
colas. O seu trabalho vai muito além de tratar algu-
mas patologias que comprometem o aprendizado da 
criança, pois, quando tem o suporte ideal, deixam 
resultados incríveis para a saúde dos professores, 
para a inclusão de alunos com necessidades especiais 
e para a promoção da saúde, sendo este último um 
fator relevante, que merece uma maior atenção em 
todos os âmbitos da saúde. 

Palavras-Chave: Educação; Fonoaudiologia; 
Aprendizado 
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MANIPULAÇÃO DE MARKETING
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Muitas vezes, entramos em lojas e percebemos 
aspectos diferentes, como certos cheiros e cores 
e, nesse momento, acreditamos que tudo isso seja 
somente um acaso, quando, na verdade, tudo é 
planejado para atrair consumidores, atingindo o 
objetivo de todas as empresas: o lucro. Essa ma-
nipulação pode acontecer de diversas formas, 
seja com artifícios visuais, como propagandas 
televisivas, panfletos, entre outros; artifícios eco-
nômicos, como promoções, descontos, diferenças 
mínimas de preços entre produtos; ou até mesmo 
o famoso neuromarketing, denominado dessa for-
ma por ser a junção do marketing com a ciência. 
O termo criado por Ale Smidts, baseado na ideia 
do médico Gerald Zaltman de utilizar aparelhos 
de ressonância magnética para fazer pesquisas 
sobre o marketing, visa entender os desejos, 
impulsos e motivações das pessoas, através do 
estudo de reações neurológicas à estímulos ex-
ternos. Algumas empresas, então, se utilizam de 
artifícios como cheiros, cores e texturas para es-
timular o ato de consumir no seu subconsciente. 
É importante destacar que o objetivo do trabalho 
não é acusar o marketing, as empresas ou, até 
mesmo, o consumidor, já que o ideal é que haja 
um balanceamento entre todos, para que tanto o 
consumidor possa fazer o seu papel de consumir, 
quanto a empresa possa fazer o seu de lucrar. O 
cliente precisa estar ciente da diferença entre a 
própria vontade e a da empresa, entendendo que 
o marketing pode acontecer de diversas formas. 
Concluímos, então, que o objetivo do projeto é 
alertar ao consumidor as influências do marke-
ting sobre a sociedade. A grande questão trazida 
ao trabalho é: até que ponto essa manipulação vai 
chegar?

Palavras-Chave: Marketing; Manipulação; Lucro.

Livro de Programação e Resumos      

                                                                                                                         51 

VJC23

NOVO MODELO DA PIRÂMIDE 
ALIMENTAR BRASILEIRA 

Autor(es): Marcia da Silva Serra1, Jose Mauro Neves 
dos Santos Filho1, Ana Paula da Paixao da Silva1, 
Edilson Almeida Souza Junior1, Mariana Correia 

Gonçalves1

Orientador(es): Jamile Pimentel de Melo2

Instituição: 1Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva Mar-
tins, Sapeaçú, BA; 2UFRB - Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, Sapeaçu, BA

E-mails: jamilelicbio@gmail.com 

Pirâmide alimentar ou nutricional representa uma 
alimentação saudável e preventiva. Na base, estão 
indicados os alimentos que devem ser consumidos 
em maior quantidade e, no topo, os que devem ser 
usados com moderação ou evitados. A pirâmide ali-
mentar brasileira, criada em 1996 por pesquisadores 
da Universidade de São Paulo, vem sofrendo mudan-
ças em busca de uma dieta saudável e adequada à 
população brasileira. De acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, a pirâmide dos alimentos foi criada 
para promover o bem-estar nutricional da popula-
ção, servindo como um guia para a boa alimentação 
com alimentos e porções indispensáveis para o dia 
a dia. Em 2013, a pirâmide foi adaptada e passou a 
contar com novos alimentos, essa inserção foi feita 
para melhor adaptação à dieta e aos hábitos cultu-
rais dos brasileiros. A nova pirâmide também conta 
com a redução do valor energético diário de calorias, 
fracionamento do número de refeições e o incentivo 
à prática de atividades físicas. O trabalho tem como 
objetivo comparar a pirâmide alimentar conhecida 
com a nova proposta; relacionar a nova distribuição 
de alimentos e a prática de atividade esportiva à qua-
lidade de vida e reconhecer a importância da ingestão 
de diferentes nutrientes. O material utilizado é uma 
estrutura de madeira em formato triangular medin-
do aproximadamente 1,70 metros de altura por 1,0 
metro de comprimento e 30 cm de profundidade. Os 
alimentos utilizados para disposição na pirâmide es-
tão apresentados na sua forma in natura, processados 
ou industrializados. A nova pirâmide modifica a reco-
mendação de calorias/dia: a atual prega o consumo 
de 2.500 calorias/dia. Com a mudança esse número 
será de 2 mil. Outra redução será no intervalo entre 
as refeições, que deve ocorrer de três em três horas 
totalizando assim, seis refeições diárias. A atividade 
física e alimentos típicos do Brasil foram incluídos. 
Pela primeira vez uma tabela nutricional recomenda 
atividade física. A recomendação é de no mínimo 30 
minutos diários de exercícios. Somados à atividade 
física, alimentos brasileiros ganharão espaço na pirâ-
mide, como por exemplo o caju, a graviola, e as cas-
tanhas do Pará e de caju. Trata-se de uma adequação ao 
paladar nacional já que a pirâmide tradicional é inspirada 
em um modelo norte-americano.

Palavras-Chave: Pirâmide alimentar; Nova; Bra-
sileira.

VJC24

PERCEPÇÕES DE ALUNOS E 
PROFESSOR DE UM COLÉGIO DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE SAPEAÇÚ, 
BAHIA, SOBRE A PRINCIPAL CAUSA 
DE MORTE DE USUÁRIOS ABUSIVOS 

DE DROGAS

Autor(es): Marcia da Silva Serra1, Jose Mauro Neves 
dos Santos Filho1, Ana Paula da Paixao da Silva1, 
Edilson Almeida Souza Junior1, Mariana Correia 

Gonçalves1

Orientador(es): Jamile Pimentel de Melo2

Instituição: 1Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva 
Martins, Sapeaçú, BA; 2UFRB - Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, Sapeaçu, BA

 E-mails: jamilelicbio@gmail.com 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa sobre a 
percepção de alunos e professor de um Colégio 
da rede pública estadual de ensino do Município 
de Sapeaçú ,Bahia sobre a percepção de alunos 
e professor de uma escola estadual de ensino .A 
pesquisa foi desenvolvida por alunos do ensino 
médio com orientação de uma bolsista do PIBID-
Biologia da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB) Realizou-se uma pesquisa de 
cunho qualitativo, de caráter exploratório, com 
perguntas abertas que foram filmadas com uma 
câmera de celular e submetido a edição e análise 
para produção de um documentário . O trabalho 
objetivou promover o ensino da educação cien-
tífica através do uso de pesquisa para reflexão 
crítica e contextualizada a realidade local sobre 
a temática droga. A coleta de dados foi feita na 
escola parceira, com duas visitas, totalizando 30 
minutos cada. Os alunos e o professor trouxeram 
entre outras afirmações que, para os mesmos, a 
principal, causa de morte de usuários abusivos 
de drogas está relacionada ao envolvimento com 
o narcotráfico. Este trabalho se mostrou eficaz à 
medida que proporcionou aos alunos conhecer a 
percepção de membros da escola acerca da te-
mática e possibilitando o desenvolvimento de 
habilidades e competências acerca do ato de pes-
quisar, contribuindo para a promoção do ensino 
científico na escola.

Palavras-Chave: Drogas; Percepção; Alunos; Pro-
fessor.
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VJC25

PODEMOS VER A NOSSA VOZ 

Autor(es): Diogo Rossi Sampaio, Victor Alex de Cas-
tro Neves, Rafael Fadigas de Souza Cunha

Orientador(es): Cássia Verônica de Almeida Moruz

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: moruzcassia@gmail.com; diogorossis@
hotmail.com; elisangelamnds@gmail.com; rafaelfa-

digascunha@hotmail.com

O som é uma onda longitudinal que só se propaga 
em meios materiais (sólidos, líquidos ou gasosos). 
Quando falamos o som é emitido pela vibração das 
pregas vocais ao serem tocadas pelo ar formando 
a voz. Esta, por sua vez, é essencial para a espécie 
humana, pois ao ser codificada e trabalhada com 
diferentes conjuntos musculares e sons nasais, ela 
pode ser transformada em uma linguagem, a prin-
cipal forma de comunicação entre seres humanos, 
utilizada há milhares de anos antes do surgimento 
da própria escrita. Sem ela, teríamos uma ciência 
atrasada, uma medicina debilitada, ou seja, uma 
vida primitiva, pois não haveria forma de troca 
cultural, um dos principais fatores para o avanço 
da tecnologia, e em geral, para a evolução humana. 
Este projeto tem como objetivo divulgar um fenô-
meno tão importante quanto a voz humana, além 
de proporcionar uma interação simples e direta 
com a ciência. Para a demonstração do experimen-
to foi tirado o fundo de uma lata de leite em pó e 
cortada uma bexiga ao meio. Uma fita adesiva foi 
usada para colar parte da bexiga em um dos lados 
da lata. A borracha da bexiga funcionou como uma 
película elástica. Foi cortado um quadrado de CD 
de um centímetro quadrado e colado em cima des-
sa bexiga, com o lado espelhado voltado pra cima. 
Posteriormente foi feito um corte no cano de PVC, 
onde foi encaixado um laser. Este conjunto com 45 
graus de inclinação foi preso a lata. Concluída essa 
etapa, um voluntário emitiu sons vocálicos dentro 
da lata e, simultaneamente, mirou o laser numa pa-
rede. Assim, a equipe observou a imagem formada 
pela voz. Os resultados obtidos após a realização 
do experimento, permitiram perceber o “desenho” 
da voz. Porém não é apropriado dizer que a voz 
foi vista. O que se viu foi o reflexo do laser sobre 
a película em vibração causada pela voz. Isso só 
foi possível de ser visto graças a nossa persistên-
cia retiniana, que é a ilusão provocada quando um 
objeto visto pelo olho humano persiste na retina 
por uma fração de segundo após a sua percepção. 
O trabalho possibilitou compreender como a voz é 
formada e permitiu a visualização lúdica das on-
das sonoras.

Palavras-Chave: Voz; Vibração; Laser. 

VJC26

PROPOSTA DE 
DESENVOLVIMENTO DE UM 

APLICATIVO PARA DIMINUIÇÃO 
DO CONSUMO DE ENERGIA (LUZ)

Autor(es): Ivon Luiz Correia Marinez Garcia, 
Daniel Oliveira Sanches Leal, Caco Abud Vascon-

celos, Gabriel Cal Souza dos Santos

Orientador(es): Luis Henrique Batista Gois

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: luishenriquegois@hotmail.com;

dartvaderplayr@gmail.com; os.leal90@gmail.com; 
cacoabud@gmail.com; calfdj_13@hotmail.com 

A crise energética vivida pelo Brasil atualmente, 
devido à queda da produção das hidrelétricas, foi 
causada por vários problemas, entre eles a baixa 
ocorrência de chuvas. Com isso os brasileiros ti-
veram que cada vez mais diminuir seu consumo 
elétrico, pois o valor pago pela energia aumen-
tou muito. Em meio a esse panorama torna-se 
cada vez mais necessárias a adoção de medidas, 
ideias, projetos e metas para ajudar os cidadãos 
a reduzirem o consumo de energia. Este traba-
lho tem como objetivo apresentar uma proposta 
para o desenvolvimento um aplicativo que seja 
capaz de regular o consumo de energia em um 
domicílio e auxiliar o cidadão brasileiro a conter 
seus gastos com a conta de energia. O aplicativo 
proposto possibilita também promover um me-
lhor uso dos eletroeletrônicos. A ideia consiste 
em um aplicativo que, por meio dos roteadores 
wi-fi, se conecta com lâmpadas e eletrônicos pos-
sibilitando várias funções como: • ligar e desligar 
os objetos conectados. • temporizar os eletrônicos 
para desligar em uma hora desejada • gerenciar 
o consumo energético mensal • gerenciar o con-
sumo energético de cada objeto • desligar todos 
os eletrônicos conectados ao sair da rede wi-fi, 
quando por exemplo está saindo de casa. • ao 
conectar à rede wireless da sua residência, ligar 
os objetos desejados • identificar o aparelho que 
estiver sofrendo variação muito grande do pa-
drão desejado pelo usuário • Estimativa do valor 
mensal dos eletrônicos conectados • identificar 
os objetos que não estiverem sendo usados para 
poder hibernar os objetos que irão se comunicar 
com o aplicativo contarão com kits de Arduíno 
que serão instalados juntamente a eles. A placa de 
Arduíno possibilitará a comunicação da rede wi-fi 
com o WhatsApp, sendo ele o responsável por en-
viar e receber os comandos que irão possibilitar 
todo o funcionamento. O aplicativo terá suporte 
para todas as plataformas, para assim atingir um 
maior público alvo, sendo elas: IOS, Android, OS X 

Livro de Programação e Resumos      

                                                                                                                         53 

e Windows que são as plataformas mais usadas 
pelo público que irá aderir a essa tecnologia. O 
aplicativo será batizado de LUZi. Com o desen-
volvimento da ideia apresentada, os usuários que 
fizerem bom uso do aplicativo, terão uma redução 
significativa nos gastos com a energia. As diver-
sas funções apresentadas contribuirão para uma 
sociedade sustentável que irá economizar de uma 
forma fácil, já que o aplicativo possibilita, com a 
otimização do uso dos eletroeletrônicos, a prati-
cidade, conforto e comodidade na hora de reduzir 
os gastos com a energia.

Palavras-Chave: LUZi; Aplicativo; Economia de 
Energia.

VJC27

REAPLU: REAPROVEITAMENTO 
DA ÁGUA PLUVIAL 

Autor(es): Maria Victoria Rocha de Alencar, Ma-
riana Blanco Gonzalez, Maria Eduarda Serravalle 

Mata Pires Fernandes, Thaís de Barreto Telles

Orientador(es): Altair dos Santos Cerqueira

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: altair_cerqueira@yahoo.com.br; mv-alen-
car@uol.com.br; mariblancogonzales@gmail.com; 
dudaserravalle@gmail.com; thaistelles@gmail.com 

Com o desperdício crescente da água e com o au-
mento de seu consumo mundial, sua preservação 
é cada vez de interesse maior, e uma forma de 
ajudar é através do reaproveitamento da água 
pluvial para fins não-potáveis, onde pode ser 
utilizada nas áreas domésticas, na pecuária e na 
agricultura. Caso houvesse a reutilização da água 
provida das chuvas, poderíamos reduzir em até 
50% a utilização de outras fontes hídricas para 
suprir necessidades não-potáveis. Nosso protó-
tipo de reaproveitamento de água é baseado no 
projeto padrão (as calhas do telhado captam a 
água, que vai para a cisterna, no subsolo, que é o 
reservatório, depois para o filtro, seguindo para a 
bomba, ambos também no subsolo, que impulsio-
na a água do filtro para cima da casa. Após isso, 
parte dá água vai para a caixa d’água principal e 
para o reservatório de caixa da chuva). E também 
no projeto de Adão Sousa Santana, onde as ca-
lhas são feitas de bambu, o que é uma alternativa 
sustentável. E o diferencial de nosso trabalho é a 
opção econômica no reservatório, que consta em 
uma divisão de metal que manualmente pode ser 

encaixada e reterá o recurso natural. Essa opção 
é recomendada para áreas onde há escassez hí-
drica, visto que em lugares onde há muita chuva 
esse auxílio não é necessário. O objetivo do nosso 
projeto é diminuir o estresse hídrico e apresentar 
opções de reaproveitamento de água para pais, 
professores e alunos, para conscientizá-los da 
quantidade desta que perdemos. Assim, estare-
mos incentivando o pensamento ecológico e eco-
nômico sobre a questão e influenciando as pes-
soas a implantarem esse projeto revolucionário. 
Para concluir, REAPLU é uma forma econômica e 
diferente que apresenta uma excelente forma de 
obtenção de água, principalmente em locais com 
alto índice pluviométrico e que deve ser divulga-
do para que possa ser implantado cada vez mais 
em Salvador e no Brasil.

Palavras-Chave: Reaproveitamento; Água pluvial; 
Estresse. 

VJC28

SISTEMA EDUCACIONAL 
BRASILEIRO

Autor(es): Eduarda Costa, Gabriel Aragão, Rober-
ta Andrade, Vanessa Daltro, Yasmim Leal

Orientador(es): Ian Cavalcante

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: ianc.iancavalcante@gmail.com; du-
daacc@outlook.com; guparagao@gmail.com; ro-
berta-boa@hotmail.com; vanessanascimentodal-

tro@gmail.com; yasmimlimaleal@hotmail.com 

Atualmente, as escolas públicas brasileiras se en-
contram em uma situação crítica, pois apresentam 
uma infraestrutura elementar. Observando este 
cenário, temos o objetivo de explanar sobre as 
principais questões da educação brasileira. Com 
isto, realizamos um questionário com duas esco-
las, sendo uma particular e a outra pública. O in-
tuito desta pesquisa é compor um quadro compa-
rativo entre as duas escolas. O grupo se debruçou 
em analisar órgãos responsáveis pela educação 
brasileira, como, por exemplo, o MEC (Ministério 
da Educação e Cultura). Também pesquisamos 
projetos do governo, que possuem o objetivo de 
melhorar a educação do país, a exemplo do FIES 
(Fundo de Financiamento Estudantil) e do progra-
ma Ciências sem Fronteiras. A apresentação do 
grupo pertenceu à modalidade de jovens confe-
rencistas e foi realizada no auditório do Colégio 
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Anglo-Brasileiro na quinta-feira (11/06), sexta-
feira (12/06) e sábado (13/06). Iremos apresen-
tar o projeto em forma de Slides. A educação é 
um tema que gera diversas discussões em todo 
o mundo: enquanto alguns países apresentam um 
excelente nível de ensino, outros refletem uma 
educação deficiente. Todos os jovens devem ter 
em mente que a educação é o único meio de al-
cançar uma maior igualdade social para que todos 
possuam melhores condições de vida e padrões 
sociais.

Palavras-Chave: Educação; Sistema educacional; 
Pesquisa; Infraestrutura.

VJC29

TECNOLOGIAS SOCIAIS QUE SAL-
VAM VIDAS NO SERTÃO

Autor(es): Skarllet Cândida Silva dos Santos, 
Eduardo Santana da Silva

Orientador(es): Arthur Breno Stürmer

Instituição: Instituto Federal de Alagoas, Campus 
Palmeira dos Índios, Palmeira dos Índios, AL

E-mails: arthur.sturmer@gmail.com; skar.candi-
da@hotmail.com; eduardosantana.1@hotmail.com 

Levando em consideração os diversos problemas 
de ordem socioeconômica e ambiental em todo 
o país, mas principalmente na região Semiárida, 
o presente trabalho discute e visa à dissemina-
ção de ferramentas capazes de minimizar e/ou 
solucionar tais problemas, a partir de pesquisas 
desenvolvidas no Instituto Federal de Alagoas 
(IFAL). Essas ferramentas são chamadas de tec-
nologias sociais (TSs), que se dá a todo produto, 
método, processo ou técnica, criado para solucio-
nar algum tipo de problema social ou econômico, 
sendo um grande recurso para as populações, por 
consistirem em soluções criativas, de baixo cus-
to e, frequentemente, gerando trabalho e renda, 
que acabam produzindo transformações signifi-
cativas nas comunidades do meio rural e urba-
no. Qualquer que seja a definição de tecnologia 
social deixa vislumbrar sua inegável relevância 
social e a adaptação ao contexto de países subde-
senvolvidos. O objetivo principal foi desenvolver 
os estudos sobre TSs capazes de contribuir para 
melhorar a qualidade de vida e bem-estar das 
populações localizadas no semiárido alagoano. 
Partindo de um estudo aprofundado das ques-
tões que envolvem a disponibilidade hídrica, a 
produtividade agrícola, a eficiência energética, a 
organização da produção artesanal, dentre outras, 
tornou-se possível identificar as TSs mais apro-

priadas e com isso, desenvolver um mapa pictóri-
co do estado de Alagoas com a utilização das TSs 
na região semiárida.

Palavras-Chave: Semiárido; Desenvolvimento; 
Tecnologias sociais; Produtividade. 

VJC30

TIPOS DE ENERGIA: HIDRELÉTRI-
CA, NUCLEAR, EóLICA E TERME-

LÉTRICA

Autor(es): Filipe Diniz Rodrigues de Souza, Ga-
briel Mendes Pinheiro, Ana Karina Prado Ferrei-
ra Figueiredo Santana, Pedro de Oliveira Teixei-

ra de Vargas, Lucca Reis Lima Santos

Orientador(es): Enzo Rocha Tosto Pereira

Instituição: Colégio Módulo, Salvador, BA

E-mails: mostradeciencias2015@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo descrever os ti-
pos de energias que são utilizadas atualmente, 
tais como, a hidrelétrica, nuclear, eólica, solar e 
termelétrica. A energia hidrelétrica é a aquisição 
de energia elétrica através do aproveitamento do 
potencial hidráulico de um rio. Para que esse pro-
cesso seja realizado é necessária a construção de 
usinas em rios que possuam elevado volume de 
água e que apresentem desníveis em seu curso. Já 
a energia nuclear, é a energia liberada em uma rea-
ção nuclear, ou seja, em processos de transforma-
ção de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos 
elementos apresentam a capacidade de se trans-
formar em outros isótopos ou elementos através 
de reações nucleares, emitindo energia durante 
esse processo. A energia eólica é a transformação 
da energia do vento em energia útil, tal como na 
utilização de aero geradores para produzir ele-
tricidade, moinhos de vento para produzir ener-
gia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. 
Energia solar é um termo que se refere à energia 
proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada 
por meio de diferentes tecnologias em constante 
evolução, como o aquecimento solar, a energia so-
lar fotovoltaica, etc. Energia termoelétrica é aquela 
gerada a partir da queima de combustíveis fósseis 
(diesel, carvão mineral, gás natural, gasolina, etc.) 
realizada nas usinas termoelétricas. 

Palavras-Chave: Energia; Tipos; Hidrelétrica; So-
lar; Eólica. 
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VJC31

TóRIO: A ENERGIA DO AMANHÃ

Autor(es): Fernando Batista de Souza Yamaguchi, 
Letícia Neves da Rocha Ribeiro dos Santos, Anto-

nio Morais, Guilherme Lima

Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: alvaronline@gmail.com; fbsyamaguchi@
gmail.com; leti.neves44@gmail.com; netoamf@

hotmail.com; gp2010gui@hotmail.com 

O trabalho trata-se de um estudo sobre a crise 
energética internacional, focando no tório e sua 
serventia na solução dessa problemática que 
pode interferir diretamente no futuro da huma-
nidade, já que atualmente ocorre uma verdadei-
ra guerra energética entre as nações, como por 
exemplo, a Guerra do Iraque, o esfacelamento da 
Líbia e a crise russo-ucraniana. Além disso, há a 
questão ambiental. Surge a necessidade do de-
senvolvimento de formas alternativas de ener-
gia. Portanto, nesse contexto, temos a opção da 
energia nuclear. Essa forma de energia supre 16% 
da demanda energética mundial, oferece eletrici-
dade limpa a um baixo custo e não produz gases 
de efeito estufa. Embora seja a forma de energia 
mais segura, o perigo de ocorrer algum tipo de 
escape de radiação em casos de acidente, deu à 
energia nuclear uma péssima reputação. Ao con-
trário da tecnologia atual de geração de energia 
nuclear, um acidente em uma usina de Tório-MOX 
é algo tecnicamente impossível, já que no mo-
mento em que é desligado do reator, o sistema de 
segurança age para resfriar o material do núcleo, 
que se separa e volta a ser Tório. O grande dife-
rencial desse tipo de usina, é que ao contrário da 
de Urânio, ocorre uma fusão fria, a cerca de 300 
graus célsius, permitindo um sistema de resfria-
mento de emergência eficiente. Além disso, com 
200 vezes o potencial de geração de energia de 
uma usina atual, tem desperdício energético du-
rante o estágio de produção próximo a zero. O 
Tório puro emite um baixíssimo nível de radiação, 
no entanto ao ser adicionado Plutônio, é formada 
a mistura Tório-MOX, que tem um potencial quase 
ilimitado de gerar energia. No passado, havia es-
cravos, depois fizemos do carvão nosso escravo, 
nos tornamos civilizados, o que representou um 
avanço da tecnologia e aumento da qualidade de 
vida em escala global em milhares de anos. Agora 
a grande questão é: o que essa nova revolução 
vai representar. Cálculos econômicos indicam 
que caso seja adotado globalmente, o Tório seria 
capaz de extinguir a pobreza em menos de uma 
década, diminuir o número de conflitos e guerras 

que existem atualmente, além de representar um 
avanço antes inimaginável no campo científico. 
Portanto, através de uma apresentação oral, o 
trabalho visará informar as pessoas que a energia 
nuclear não é uma coisa que precisa ser temida, 
mas sim respeitada, pois o futuro da humanidade 
repousa em suas mãos.

Palavras-Chave: Crise energética; Tório; Revolu-
ção; Energia nuclear. 

VJC32

USO DE RECIPIENTE 
ALTERNATIVO NA ANÁLISE DE 

FóSFORO NO SOLO.

Autor(es): Louyze Maria dos Santos Lopes Silva, 
Ana Carolina Adorno dos Santos, Betânia Lays 
Novais dos Santos Nascimento, Paloma Souza 

Conceição, Louyze Maria dos Santos Lopes Silva, 
Ana Carolina Adorno dos Santos, Betânia Lays 
Novais dos Santos Nascimento, Paloma Souza 

Conceição

Orientador(es): Francisco de Souza Fadigas

Instituição: UFRB - Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA

E-mails: fadigas@ufrb.edu.br; louml10@outlook.
com; anaabencoada2009@hotmail.com; lalisfo-
fa12@hotmail.com; palomasdc14@hotmail.com; 

louml10@outlook.com; anaabencoada2009@
hotmail.com; lalisfofa12@hotmail.com; palomas-

dc14@hotmail.com

A utilização de recipiente alternativo, como a 
garrafa de vidro de 200 mL, para a extração de 
nutrientes em análise de fertilidade do solo, re-
presenta a possibilidade de trabalhar com um ma-
terial de baixo custo e fácil aquisição. Entretanto, 
para que seu uso seja viabilizado é necessário 
comprovar sua eficiência em substituir o recipien-
te tradicional, ou seja, o erlenmeyer de 125 mL. 
Para tanto, foi conduzido um estudo visando a ex-
tração de fósforo do solo e para investigar quais 
as vantagens e desvantagens no uso de cada reci-
piente. O estudo foi conduzido no laboratório de 
análise de solos e plantas do CETEC-UFRB, entre 
abril e junho de 2015. O método de extração de 
fósforo (P), adotado como padrão, foi o descrito 
por EMBRAPA (2011), alterando-se apenas o tipo 
de recipiente utilizado. Um dos ensaios consistiu 
na comparação entre os dois recipientes (garrafa 
de 200 mL e erlenmeyer de 125 mL). As amostras 
de solo foram coletadas em Cruz das Almas-BA 
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(Mata do Cazuzinha) e Lamarão-BA (Fazenda La-
goa) e em seguida secas, destorroadas e peneira-
das (2 mm). A extração foi realizada utilizando a 
solução Mehlich1. As amostras foram agitadas a 
120 OPM, por 5 minutos, seguida da determinação 
do P pelo método do fosfo-molibdato (EMBRAPA, 
2011). O outro ensaio consistiu em agitar as gar-
rafas de 200 mL a 120, 140 e 160 OPM, contendo 
dois tipos de solo, por 5 minutos, para verificar 
qual das rotações proporcionaria o resultado mais 
próximo da concentração de P obtido no método 
padrão. Os tratamentos foram dispostos em es-
quema fatorial, com 5 repetições. Toda a vidraria 
utilizada foi previamente lavada e descontamina-
da em HNO3 a 5 %. Os resultados preliminares 
mostraram que os teores de P extraído com uso 
da garrafa de 200 mL, sob agitação a 120 OPM, 
foram menores que os obtidos com uso do erlen-
meyer de 125 mL. Todavia, quando as amostras 
foram agitadas a 140 OPM, em garrafa de 200 
mL, o teor de P extraído foi semelhante ao encon-
trado na extração com erlenmeyer. Assim, consi-
derando as características dos solos em estudo, 
é possível substituir o erlenmeyer pela garrafa, 
com aumento da intensidade de agitação de 120 
para 140 OPM. A garrafa de 200 mL tem como 
vantagens ser um material resistente ao choque, 
ser de baixo custo e fácil aquisição, constituindo 
uma alternativa para a reutilização deste tipo de 
recipiente.

Palavras-Chave: Extração; Nutrientes; Vasilhame 
alternativo; Reuso. 

VJC33

UTILIZAÇÃO DE VÍDEO COMO 
FERRAMENTA DIDÁTICA NO 

ENSINO DA BOTÂNICA
Autor(es): Daniele Menezes dos Santos

Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim

Instituição: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: gilb.bomfim@yahoo.com.br; danimene-
zes.94@gmail.com 

A utilização de diferentes ferramentas didáticas 
lúdicas desperta maior interesse nos estudantes 
pelo conteúdo abordado, facilitando o apren-
dizado e nesse sentido, a utilização de vídeos, 
por exemplo, é válida para auxiliar no proces-
so de ensino-aprendizagem, pois fica mais fácil 
para o aluno fazer a relação de imagens, com o 
conteúdo abordado e o cotidiano. Como ativida-
de do Programa Institucional de Iniciação à Do-

cência –PIBID/BIOLOGIA insere-se este trabalho, 
que teve como objetivo facilitar o processo de 
ensino/aprendizagem, usando-se para tanto a 
informação audiovisual como um mediador de 
aprendizagem do conteúdo “Planta, água e coti-
diano”. Desenvolvido no Colégio Estadual Alfredo 
Magalhães, localizado no bairro do Rio Vermelho, 
Salvador, com alunos do 6º ano do Ensino Funda-
mental 2, inicialmente, foi exibido o vídeo “Calan-
go lengo: Morte e vida sem ver água”. Ao término 
do mesmo, seguiu-se a discussão sobre o tema, 
quando os alunos expuseram as suas observa-
ções e dúvidas, guiados pelo mediador, sobre a 
importância da água para as plantas e consequen-
temente para os humanos. Após as intervenções 
foi possível observar que os estudantes faziam 
correlação entre o que estava sendo discutido em 
sala a respeito da importância da água para os 
fatores “Planta e Água” no cotidiano e a situação 
relatada no vídeo, inclusive, demonstraram maior 
facilidade para trazerem exemplos do cotidiano 
ou curiosidades observadas na internet ou tele-
visão com relação ao tema. O comportamento re-
ceptivo e interessado dos alunos comprova que a 
utilização de vídeos é válida para auxiliar no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, pois torna mais 
fácil para o aluno fazer a relação de imagens, com 
o que eles vivenciam dentro e fora do ambiente 
escolar. Visualizar a ciência, mesmo que de forma 
simplificada, a torna mais compreensível e evita a 
simples memorização de conceitos ou conteúdos. 
No entanto, a simples utilização do vídeo é inefi-
ciente em uma época onde o acesso a vídeos en-
contra-se facilitado por meio da internet; assim, é 
importante que além de expor um vídeo, o edu-
cador relacione o que foi visto com o assunto das 
aulas, discutindo e dialogando com os estudantes.

 
Palavras-Chave: Botânica; Ensino; Ludicidade; Ví-
deos didáticos; Aprendizagem. 

Financiamento: PIBID/CAPES.

VJC34

VITAL PARA O BRAZIL E A NOVA 
MEDICINA PARA O MUNDO 

Autor(es): Rebeca Lima De Queiroz1

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva2

Instituição: 1Colégio Estadual Edvaldo Brandão 
Correia; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, BA

E-mails: rejane@ufba.br; rebecaqueiroz18@
hotmail.com 
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Vital Brazil Mineiro da Campanha nasceu 28 de 
abril de 1865 em Minas gerais na cidade de Cam-
panha, eis a explicação do seu nome; Nasceu em 
uma família pobre e teve que trabalhar muito 
para custear seus estudos, pois tinha o sonho de 
fazer medicina, Em meio às dificuldades e muitos 
esforços conseguiu cursar a Faculdade de Medici-
na na Universidade do Rio de Janeiro, onde gra-
duou-se em 1891, com então 26 anos, defenden-
do a tese intitulada “Funções do Baço”. Durante o 
curso fez concurso e foi colaborador e preparador 
das aulas de fisiologia. Em 1892 foi para Botu-
catu, onde abraçou definitivamente a causa do 
combate ao ofidismo. Em 1897 retornou para São 
Paulo (capital) em busca de melhores estruturas 
para continuar as suas pesquisas sobre a sorote-
rapia antiveneno e integrou-se à reduzida equipe 
de três médicos do Instituto Bacteriológico. Já no 
ano de 1899, foi o primeiro a diagnosticar a peste 
bubônica na cidade de Santos, onde quase morreu 
acometido por esta doença. Em 1899 fundou o 
Instituto Butantan (apesar da sua fundação oficial 
em 1901) e em 1905, no início do século XIX, des-
cobriu e descreveu a especificidade dos soros an-
tiofídicos, ou seja, para cada espécie de serpente 
peçonhenta, que possui um tipo de veneno, um 
soro específico é necessário no tratamento do aci-
dente. Em 1894, os franceses Calmette, Bertrand 
e Phisalix descobriram a soroterapia antiofídica, 
mas eles achavam que o soro produzido pelo ve-
neno da Naja, podia curar o envenenamento por 
qualquer espécie de serpentes. Vital Brazil Tra-
balhou também desenvolvendo materiais e méto-
dos para capturar de cobras, ministrava palestras 
para a população rural, ensinando como capturar 
as serpentes e e como aplicar o soro de forma 
segura. Realizou uma grande campanha de troca 
de serpente por soro, através das vias férreas de 
todo o Brasil, envolvendo o País no combate ao 
ofidismo. Produziu pela primeira vez o soto con-
tra picada de escorpião e criou a maior coleção 
de serpentes neotropicais, infleizmente destruída 
quase por completo em 2010. Criou o Instituto 
Vital Brazil em Niterói, em 1919 para produzir 
soros e outros medicamentos. Dr. Brazil faleceu 
em 8 de maio de 1950, aos 85 anos, no Rio de Ja-
neiro. O tratamento dos acidentes por animais pe-
çonhentos é gratuito no Brasil porque Vital Brazil 
doou a patente do soro para o povo brasileiro em 
1917. Sua descoberta continua como um dos úni-
cos medicamentos do mundo, utilizado até hoje, 
mesmos após 100 anos da sua produção.

Palavras-Chave: Importância; Descoberta; Soro 
Antiveneno; Medicina. 

Financiamento: CNPq.

VJC35

UMA PROPOSTA DE USO DO AR-
DUÍNO NO CRIADOURO DE SER-
PENTES PARA FINS CIENTÍFICOS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA. 

Autor(es): Patrick Rocha Oliveira1, Marco Viní-
cius dos Santos Vieira2

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da Silva3

Instituição: 1Centro Estadual de Educação em 
Controle e Processos Industriais Newton Sucupi-
ra; ²Colégio Estadual Thales de Azevedo; 3UFBA 
- Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA

E-mails: rejane@ufba.br 

Na década de 30 surgiram os primeiros ambien-
tes climatizados, onde temperatura e umidade do 
ar eram controladas, proporcionando conforto 
térmico para as pessoas. No entanto, estes am-
bientes podem ser utilizados para outros fins, tais 
como criadouros de animais, seja para fins comer-
ciais, científicos ou de conservação. No que diz 
respeito aos animais ectotérmicos, tais como os 
Répteis, as variações de temperatura influenciam 
na fisiologia animal implicando no seu fitness, a 
exemplo das serpentes, afetando o comportamen-
to, o forrageamento, reprodução e até a produção 
de veneno. Esta pesquisa trata de uma proposta 
do uso do Arduíno para o controle de terperatura 
no Criadouro de Serpentes para fins Científicos 
do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos 
da Universidade Federal da Bahia, registrado 
pelo IBAMA, sob o Nº. 1/29/2000/000076-8. O 
objetivo foi desenvolver um alarme luminoso ca-
paz de informar aos funcionários do Criadouro 
a temperatura ideal para a melhor qualidade de 
vida das serpentes. Para desenvolver o dispo-
sitivo foi utilizada uma placa de processamento 
Arduíno, que é uma plataforma de prototipagem 
direcionada a objetos que utiliza os micros con-
troladores da ATEMEL, um sensor de temperatu-
ra LM 35, um display LDC do tipo JHD 162A de 
16 colunas por 2 linhas (onde será visualizado 
temperatura ambiente), um potenciômetro de 
10K ohms, uma protoboard (estarão os compo-
nentes citados) e fios jumpers (que irão fazer a 
ligação entre o arduíno, a protoboard e os outros 
elementos). Para a criação do programa, foi utili-
zada a linguagem de programação C. A variação 
de temperatura ocasionada por fatores naturais 
como a estação do ano pode influenciar de for-
ma negativa no ambiente do criadouro, principal-
mente no verão, uma vez que o ar-condicionado 
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que matém a temperatura em torno de 23°C, é 
desligado à noite, cuja temperatura pode alcançar 
até 30°C. O ideal para as serpentes desta região é 
uma variação de temperatura entre entre 24°C e 
28°C e foi baseado nisso que regulamos para esta 
faixa térmica. Assim, o dispositivo aponta como 
um equipamento importante para que possamos 
manter uma temperatura ideal para o serpentário, 
pois os sensores conseguem detectar as faixas de 
temperatura com precisão, melhorando a perfor-
mance das serpentes para pesquisas sobre a sua 
biologia e produção de veneno, objetivo principal 
deste criadouro, consequentemente oferecer um 
melhor conforto ambiental para os animais.   

Palavras-chave: Arduíno, Serpentário, Serpentes.

Financiamento: CNPq.

VJC36

MITO OU MAGIA UM POUCO DA 
MITOLOGIA 

Autor(es): Ian Gabriel Galrão Guimarães

Orientador(es): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo

Instituição: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, 
Salvador, BA.

E-mail: brosemar@gmail.com

História é uma ciência que tende a propagar o 
conhecimento e os fatos do passado que podem 
explicar o nosso presente e futuro. Dentro da 
disciplina História existem várias áreas dentre 
elas a História Antiga, onde encontramos os co-
nhecimentos da Grécia e em especial a Mitologia 
Grega. A Mitologia Grega é um conjunto de mitos 
e lições. Os mitos são estórias criadas pelas pes-
soas, sendo que algumas dessas estórias carre-
gam lições. Alguns mitos da mitologia falam sobre 
atos heroicos, nascimentos e criação de deuses, 
titãs, gigantes, heróis, criaturas antigas. Os obje-
tivos do trabalho são conhecer profundamente a 
Mitologia Grega e divulgar alguns Mitos que são 
conhecidos e falados nos dias atuais. Dentre as 
estórias da Mitologia Grega temos os mitos que 
falam sobre os Deuses com Zeus, Hades e Posei-
don; Titãs como Cronos e Atlas; os Gigantes como 
Porfirion e os gêmeos Elfiates e Oto, as Criaturas 
Antigas como Sátiros, Ninfas e Quimerias. Existem 
algumas que ainda são falados até os dias atuais 
como os atos de alguns heróis como Jasão e sua 
tripulação a bordo do Argo em busca do velocino 
de ouro, Hercules homem que tinha grande força 

devido aos cabelos, e Heracles e os seus 12 traba-
lhos dados por Hera. Outros mitos interessantes 
são o nascimento de Cronos e Afrodite, além do 
Labirinto do Minotauro. Concluímos que a mitolo-
gia grega apresenta muitos mitos que apresentam 
lições para nossa vida.

Palavras-chave:História Antiga; Mitologia Grega; 
Estórias. 
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11. RESUMOS 
- GABINETE DE CURIOSIDADES CIENTÍFICAS - 

(EXPERIMENTOS)
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EXP01

A ARTE DA FOTOGRAFIA
 

Autor(es): Mariana Santa Rita, Yasmin Vieira 
Oliveira, Clara Carvalho Muniz

Orientador(es): Maria Goretti Sousa

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: gorettibio@gmail.com; marianasantari-
ta@live.com; yasmincav003@hot.com; claramu-

niz333@gmail.com 

O desenvolvimento urbano nas grandes cidades 
veio acompanhado das ocupações irregulares em 
áreas de morros e encostas. As ações antrópicas 
nessas áreas trazem sérias consequências am-
bientais, tais como: desmatamento, assoreamento 
de leitos rios e córregos, empobrecimento e ero-
são do solo. Além disso, a ocupação desordenada 
dessas áreas coloca em risco a vida da própria 
população que habitam nessas regiões, pois em 
períodos chuvosos é comum o registro de des-
moronamento e deslizamento de terras nas áreas 
de morros e encostas. Cortes verticais irregula-
res, deposição de entulhos, formação de aterros e 
destruição da cobertura vegetal na camada super-
ficial do solo, compromete o escoamento natural 
da água das chuvas, e aumenta a infiltração de 
água nessas áreas. A vegetação natural é um im-
portante componente de proteção do solo, suas 
raízes ajudam a segurar a terra, pois formam uma 
espécie de rede por dentro do solo, as folhas e 
ramos impedem ou reduzem os impactos das chu-
vas no solo, além de proteger sua camada superfi-
cial contra a perda de nutrientes. Esse experimen-
to tem o objetivo de compreender a importância 
da cobertura vegetal nas áreas de morros e en-
costa sobre à ação da chuva, através da simulação 
de duas áreas, uma com cobertura vegetal e, ou-
tra sem cobertura vegetal. Para tal simulação será 
necessário, uma caixa retangular de papelão, saco 
plástico, um pote plástico retangular, pedrinhas, 
terra vegetal, alpiste, um pequeno regador e água. 
Primeiramente, forra-se a caixa com o saco plás-
tico, em seguida corta-se aborda do pote plástico, 
colocando-o no centro da caixa como se fosse um 
leito de um rio, depois adiciona-se pedrinhas no 
fundo da caixa, nas laterais do pote, deposita-se 
a terra vegetal sobre as pedrinhas, de forma ín-
greme, simulando regiões de encosta, em seguida, 
planta-se as sementes de alpiste em apenas um 
dos lados do “rio”, rega-se por aproximadamente 
oito dias e aguarda a germinação. Posteriormen-
te, após a germinação, enche-se o pote com água 
formando o “rio”, e com o regador simula-se uma 
forte chuva nas duas áreas. A cobertura natural 
vegetal protege o solo da ação das chuvas, impe-
dindo que os morros deslizem, dessa forma, não 
é seguro desmatar e construir casas nas encostas 
e morros.

Palavras-Chave: Cobertura vegetal; Áreas de 
morros; Chuvas. 

EXP02

A IMPORTÂNCIA DA COBERTURA 
VEGETAL 

AUTOR(ES): MONA NERE DOS SANTOS NAZARÉ1, 
ÁUREA ELIZA MARTINI COUTO1

ORIENTADOR(ES): Ana Ruth Rodrigues Jesus1, Rose-
meire Machado da SILVA2

INSTITUIÇÃO: 1Colégio Estadual Ana Cristina Pra-
zeres Mata Pires; 2UFBA - Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: anaruthrdej@gmail.com; rosemsbio@yahoo.
com.br; monaneryy@gmail.com; aureaeliza_@hotmail.com 

O desenvolvimento urbano nas grandes cidades veio 
acompanhado das ocupações irregulares em áreas de 
morros e encostas. As ações antrópicas nessas áreas 
trazem sérias consequências ambientais, tais como: 
desmatamento, assoreamento de leitos rios e córre-
gos, empobrecimento e erosão do solo. Além disso, a 
ocupação desordenada dessas áreas coloca em risco a 
vida da própria população que habitam nessas regiões, 
pois em períodos chuvosos é comum o registro de des-
moronamento e deslizamento de terras nas áreas de 
morros e encostas. Cortes verticais irregulares, depo-
sição de entulhos, formação de aterros e destruição da 
cobertura vegetal na camada superficial do solo, com-
promete o escoamento natural da água das chuvas, e 
aumenta a infiltração de água nessas áreas. A vegeta-
ção natural é um importante componente de proteção 
do solo, suas raízes ajudam a segurar a terra, pois for-
mam uma espécie de rede por dentro do solo, as folhas 
e ramos impedem ou reduzem os impactos das chu-
vas no solo, além de proteger sua camada superficial 
contra a perda de nutrientes. Esse experimento tem o 
objetivo de compreender a importância da cobertura 
vegetal nas áreas de morros e encosta sobre à ação da 
chuva, através da simulação de duas áreas, uma com 
cobertura vegetal e, outra sem cobertura vegetal. Para 
tal simulação será necessário, uma caixa retangular 
de papelão, saco plástico, um pote plástico retangular, 
pedrinhas, terra vegetal, alpiste, um pequeno regador 
e água. Primeiramente, forra-se a caixa com o saco 
plástico, em seguida corta-se aborda do pote plástico, 
colocando-o no centro da caixa como se fosse um leito 
de um rio, depois adiciona-se pedrinhas no fundo da 
caixa, nas laterais do pote, deposita-se a terra vegetal 
sobre as pedrinhas, de forma íngreme, simulando regi-
ões de encosta, em seguida, planta-se as sementes de 
alpiste em apenas um dos lados do “rio”, rega-se por 
aproximadamente oito dias e aguarda a germinação. 
Posteriormente, após a germinação, enche-se o pote 
com água formando o “rio”, e com o regador simula-se 
uma forte chuva nas duas áreas. A cobertura natural 
vegetal protege o solo da ação das chuvas, impedin-
do que os morros deslizem, dessa forma, não é seguro 
desmatar e construir casas nas encostas e morros.

PALAVRAS-CHAVE: Cobertura vegetal; Áreas de mor-
ros; Chuvas.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.
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EXP03

A MESA REVOLUCIONÁRIA

AUTOR(ES): CLARA PASSOS VIANA VIANA, GUS-
TAVO PINHEIRO, JOÃO ALEXANDRE CARDOSO 
OLIVEIRA SILVA, PEDRO CASTRO, RAQUEL PA-

RADELLA MARANHÃO, SANDRA PINTO

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 
Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; 
claraviana0109@gmail.com, tcholinha_junior@

hotmail.com, joaogatao.o@hotmail.com, peu_cas-
tro25@hotmail.com, raquelparadella@gmail.com, 

sandrinhamor10@gmail.com 

Atualmente, no nosso dia a dia e por conta da ne-
cessidade escolar gasta-se muito, com materiais 
escolares para seus filhos durante o ano todo. 
Como consequência no mundo inteiro, ocorre 
muito desmatamento para a confecção de papel 
entre outros desses materiais que são produzi-
dos utilizando como base os recursos naturais. 
Nas unidades escolares públicas e privadas são 
gastos papeis para a confecção de várias ativi-
dades diariamente. Pesquisamos e fizemos um 
levantamento mensal dos gastos com papel por 
turmas da escola e secretária. Os resultados cha-
maram muita a nossa atenção. Fizemos uma pro-
jeção anual desses gastos com o papel.  Em vista 
dos resultados, vimos que poderíamos pensar em 
como reduzir esse consumo. Tivemos a ideia de 
uma mesa revolucionária. A função da mesa se-
ria reduzir consideravelmente o consumo e gasto 
com materiais escolares públicos e privados. A 
mesa seria multimídia, e poderia ser sincronizada 
a aparelhos celulares, tabletes ou computadores 
caso o aluno não estivesse em sua unidade esco-
lar.  Ela teria as mesmas funções que um cader-
no, porém mais eficazes, como o armazenamento 
desse material em um HD e a disponibilidade de 
recursos online no aprendizado do aluno. Nós es-
colhemos propor essa ideia de projeto por conta 
de vários motivos, como uma diminuição do gasto 
público e privado, do desmatamento, desperdício 
de papel e outros materiais, uma vez que seriam 
fabricados menos materiais escolares, assim 
como a redução de gastos com esses materiais, 
além de estarmos contribuindo para a implanta-
ção de novas Tic’s para a educação. Com o nosso 
projeto, esses problemas serão amenizados.

PALAVRAS-CHAVE: Mesa; Tecnologia; Desmata-

mento.

EXP04

ADESIVO RASTREADOR

AUTOR(ES): DANIEL ARAUJO KOLBE, LUCA GA-
BRIEL RODRIGUES LAYTYNHER

ORIENTADOR(ES): Ana Cláudia Sokolonski Anton

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: anaclaudia@colegioanglobrasileiro.
com.br; luaraujo15@hotmail.com; marciamrlzz@

hotmail.com 
Muitas pessoas perdem objetos diariamente, o 
que pode gerar uma série de problemas. Com o 
objetivo de aumentar a possibilidade de achar o 
item perdido, foi criado um rastreador chamado 
“Sticker Tracker”, que, através de um aplicativo, 
mostrará, o mapa e os adesivos conectados apre-
sentando o nome do utensílio. Assim será possí-
vel o rastreamento, pois o adesivo utilizará duas 
técnicas para encontrar os objetos perdidos. Uma 
das técnicas é o próprio GPS. O rastreador man-
dará sinais para satélites e, o receptor GPS fará 
cálculos para aparecer no mapa do aplicativo. A 
outra técnica é um jeito mais fácil, porém menos 
preciso, que é usado por policiais para localizar 
bandidos, que funciona por meio de três ou mais 
antenas de operadoras de celular que enviam 
sinais para o adesivo, no caso, e assim achando 
uma área prolongada de acordo com a posição 
das antenas, tendo uma ideia do local em que o 
objeto se encontra. Para que ninguém tenha aces-
so a os seus adesivos, o indivíduo possuirá uma 
conta em seu aplicativo, aonde ele poderá aces-
sar a qualquer momento apenas utilizando um 
computador, tablet ou smartphone. Além disso o 
adesivo irá utilizar uma bateria de lítio-oxigênio 
que podemos dizer que é infinita pois tem como 
fonte principal o O2 (oxigênio). Você também 
poderá adicionar novos adesivos conectados ao 
aplicativo, com o limite máximo cinco adesivos 
ao mesmo tempo. Porém o seu tempo de vida é 
menor por ser mais frágil e a depender o tempo 
em que o aparelho está colado o adesivo pode vir 
a cair. Obtivemos êxito no processo eliminando 
problemas identificados, através de pesquisas de 
novas tecnologias. Por se tratar de um produto 
de alta tecnologia, novas versões deveram surgir 
com o passar do tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: Adesivo; Rastreador; GPS. 
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EXP05

ALTERNATIVAS PARA 
REUTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

DO COLÉGIO ESTADUAL 
PLATAFORMA 

AUTOR(ES): DAILTON REIS1, GABRIELA SILVA1

ORIENTADOR(ES): Roque dos Santos Júnior1, An-
dréa da Silveira Cordeiro Cunha1

INSTITUIÇÃO: 1Colégio Estadual Plataforma; ²UFBA 
- Universidade Federal da Bahia1, Salvador, BA 

E-MAILS: roquejuniorcn@yahoo.com.br; victor.dea@

hotmail.com; estadualplataforma@bol.com.br 

Ao fazermos um passeio durante as aulas de Ci-
ências, no Colégio Estadual Plataforma, localizado 
no subúrbio ferroviário de Salvador, no final de 
linha do bairro de Plataforma, vimos que haviam 
muitos móveis quebrados nos espaços, e que estes 
podiam ser utilizados para o benefício da escola 
e dos alunos. Este espaço, que antes funcionava 
uma horta, hoje está repleto de mato e entulho 
que pode trazer doenças e prejudicar a saúde dos 
alunos assim como tirar a beleza do nosso espa-
ço. Após esse passeio pudemos ter novas ideias 
para a utilização do espaço sendo uma delas fazer 
uma horta vertical. Após as aulas ministradas pelo 
bolsista PIBID Ciências/UFBA sobre o que é horta, 
aprendemos muito sobre algo que não sabíamos e 
seus benefícios. Durante as discussões sobre o fun-
cionamento da horta vertical surgiu uma questão: 
Como seria feita a irrigação da horta nos fins de 
semana, já que os estudantes não estariam presen-
tes e nem os funcionários da escola? A partir dessa 
discussão, levantamos sugestões sobre como faría-
mos para molhar a horta quando não estivéssemos 
na escola fazendo com que a horta não morresse 
nos períodos de ausência de chuva. Surgiu então 
a proposta de fazermos gotejadores de garrafas 
pets que supririam essa atividade de regar quando 
não pudéssemos fazer ou pela falta de chuva. Com 
os nossos colegas nos reunimos para ajudamos a 
renovar a cara da escola e nos divertir aprenden-
do.  Depois de quase dois meses podemos perceber 
a diferença no espaço escolar depois que fizemos 
a horta vertical. Além do espaço físico, as atitudes 
dos nossos colegas também foram transformadas, 
pois estes passaram a ter mais cuidado com as áre-
as da escola. A partir dessa experiência, pensamos 
em reativar a horta que virou depósito de cadeiras 
e mesas quebradas e assim contribuir para uma 
melhor utilização dos espaços escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: Horta vertical; Gotejador; 

Reutilizar. 

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

EXP06

ANIMAIS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS: COMO AJUDÁ-LOS?

AUTOR(ES): FABIANA BRAGANÇA SILVA TEIXEIRA, 
GABRIELA MARIANO BOMFIM

ORIENTADOR(ES): Andréa Lamarca

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: andrealamarca@gmail.com; centurion.
contato@gmail.com; cbomfim68@yahoo.com.br 

Na atualidade, são oferecidos diversos tipos de 
serviços e produtos para os animais de estimação 
como perfumes, caminhas, roupinhas, passeadores, 
creches, clínicas especializadas, alimentos, enfim, 
tudo para auxiliar os tutores no cotidiano com os 
seus pets. Porém, é explícita a demanda que vem 
preocupando os donos de animais de estimação 
que é a criação de um serviço para os animais com 
necessidades especiais, animais que precisam de 
ajuda para se locomover. São seres Sencientes que 
precisam ser amados, cuidados e respeitados e pelo 
fato de não possuírem um corpo perfeito, seja por 
uma consequência genética, por um acidente ou ato 
criminoso os animais acabam por sofrer diversos 
tipos e níveis de rejeição durante suas vidas. Para 
eles, a procura de um lar é sempre difícil, mesmo 
com ajuda das feiras de adoção e protetores abne-
gados à causa animal. O objetivo desse projeto é 
promover a construção de uma cadeira de rodas 
para satisfazer as suas necessidades físicas e fisio-
lógicas propiciando uma melhor qualidade de vida 
e inserção desses animais na família e sociedade. 
Foram realizadas diversas pesquisas em jornais e 
clínicas veterinárias especializadas em reabilitação 
animal onde foi possível ser testado e aprovado o 
emprego dessa cadeira de rodas bem como a sua 
ampla eficiência, tanto para os animais portadores 
de necessidades especiais, como também para a 
alegria de seus donos e cuidadores. Por estes mo-
tivos citados, e para alcançarmos o nosso objetivo, 
faremos uma exposição da cadeira andador, ou ca-
deira de rodas, bem como os materiais necessários 
para sua confecção, os custos para a sua constru-
ção, os benefícios e malefícios da utilização destas 
cadeiras pelos animais e por fim mitos e verdades 
sobre os animais portadores de necessidades espe-
ciais. Depois do experimento realizado com a con-
fecção da cadeira de rodas comprovamos a viabili-
dade técnica, motora, fisiológica, financeira, social, 
ética e moral para a inclusão desses animais por-
tadores de necessidades especiais, principalmente 
aos que sofreram lesões nos membros posteriores 
e caudais. 

PALAVRAS-CHAVE: Animais; Sencientes; Saúde; 

Necessidades. 
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EXP07

ARCO VOLTAICO 

AUTOR(ES): LEANDRO DA CRUZ BRITO, JOÃO 
VICTOR MACEDO PASSOS, PEDRO HENRIQUE 
MARQUES BARRETO, FILIPE MOREIRA LIMA, 

VINICIUS NOGUEIRA BRAGA, LUCAS YAMAMOTO

ORIENTADOR(ES): Luis Henrique Santana Silva

INSTITUIÇÃO: Colégio Integral, Salvador, BA

E-MAILS: prof.luisfisica@gmail.com; leolobo.cb@
hotmail.com; joaokono@hotmail.com; pitokod-
ms@gmail.com; looneypointblank@gmail.com; 
muthzpr0@hotmail.com; vinicius99nb@gmail.

com; lucaa.y.i.m@gmail.com 

O termo “lâmpada de arco voltaico” designa na 
terminologia popular uma variedade mais espe-
cífica desta família de lâmpadas: as lâmpadas 
de arco voltaico de carbono. Demonstrado pela 
primeira vez pelo britânico Humphry Davy no 
início do século XIX, Davy instalou os eletrodos 
horizontalmente e reparou que, em resultado da 
forte convecção do fluxo de ar, a corrente criada 
adquiria uma forma de arco. Foi deste modo que 
surgiu o termo “lâmpada de arco voltaico”. Na dé-
cada de 1880 os arcos passaram a ser fechados 
em pequenos tubos com o objetivo de limitar o 
consumo de carbono (aumentando a duração de 
vida das varetas em cerca de 100 horas). Passa-
ram também a ser incorporados sais metálicos 
nas ditas varetas de modo a aumentar a quanti-
dade de luz das lâmpadas e a produzir diferentes 
cores. Na passagem do século XIX para o XX os 
sistemas de arco voltaico começaram a entrar em 
declínio, mas durante algum tempo conseguiram 
ainda atrasar a implantação das luzes de tipo 
incandescente na iluminação pública. Hoje são 
apenas utilizadas em aplicações de nicho, como 
projetores de cinema ou holofotes, mas mesmo 
nestas estão a sofrer a forte concorrência das 
mais modernas lâmpadas de arco de xênon, por 

isso está cada vez mais difícil de ser encontradas. 

PALAVRAS-CHAVE: Lâmpada; Humphry Davy; 

Arco Voltaico; Carbono.

 

EXP08

AUTOMAÇÃO DO CONTROLE 
DE UMIDADE DE PERÍMETROS 

IRRIGADOS (ACUPI)

 AUTOR(ES): DAILAN DE JESUS PEREIRA BERNAR-
DES, CAMILLA SABRINE SILVA SANTOS, GUSTAVO 

LIMA MENDES, MARCUS VINÍCIUS SENA TÍNEL, 
LUIS FELIPE MIRANDA DA SILVA

ORIENTADOR(ES): - William Guterres Oliveira, 
Raimison Bezerra de Assis

INSTITUIÇÃO: IFBa - Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, BA

E-MAILS: maioneguterres@gmail.com; raimisonde-
assis@hotmail.com; dailanbernardes@hotmail.com; 
millasabrine@gmail.com; gustavolimamendes2@

gmail.com; marcusvstinel@gmail.com; luisfelip80@
gmail.com 

A região do semiárido da Chapada Diamantina, de 
2010 a 2013, vivenciou uma seca que prejudicou 
o plantio nos municípios circunvizinhos e do Pie-
monte da Diamantina e também causou prejuízos 
a pecuária local. Sendo a agricultura responsável 
por 70% do consumo de água doce no mundo, al-
gumas culturas ao enfrentarem as secas necessitam 
de uma maior quantidade de água, a fim de manter 
a umidade do solo ideal para o plantio. Dessa for-
ma perímetros irrigados com poços artesianos, tem 
sua vida útil diminuída e, especificamente na cidade 
Jacobina os pequenos produtores rurais fazem uso 
da água proveniente de poços artesianos para irri-
gação de suas culturas. Esse trabalho tem como ob-
jetivo permitir a pequenos produtores rurais locais 
que utilizam a técnica de irrigação, a diminuição do 
consumo de água sem que a cultura entre no ponto 
de murcha. Assim, foi desenvolvido um projeto de 
agricultura de precisão com comunicação sem fio, 
usando tecnologia Zigbee para informar a unidade 
de controle, baseada em Arduino, em que determi-
nada área monitorada por sensores de umidade do 
solo necessita, ou não, ser irrigado. Para controle 
do processo de irrigação aplicou-se Redes de Petri 
(RdP), uma ferramenta gráfica e matemática com 
capacidade de modelagem, análise e avaliação de 
sistemas em que noções de eventos e evoluções si-
multâneas são importantes. A RdP foi utilizada para 
modelagem e análise da planta de trabalho e dos 
nós de comunicação, a fim de evitar a ocorrência 
de deadlocks. Com resultados, foi observado uma 
redução expressiva do consumo de água, bem como 
evitou-se a salinização do solo por falta ou excesso 
de água. A próxima etapa do projeto é reduzir ainda 
mais o custo do projeto para viabilizar aos produto-
res a aquisição do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura de Precisão; Ardui-

no; Zigbee; Redes de Petri; Automação. 
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EXP09

BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DOS 
JOGOS ELETRÔNICOS 

AUTOR(ES): VÍTOR AUGUSTO VILELA MIRANDA RIOS, 
LÉO KALIL DOURADO COELHO, GABRIEL LISBOA 

DANTAS

ORIENTADOR(ES): Andréa Lamarca

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: andrealamarca@gmail.com; magalymagle@
igl.com.br; datanalise@terra.com.br; telisboa@icloud.

com  

Em um universo de opções de lazer e diversão pode-
mos encontrar desde jogos milenares até os games 
eletrônicos. Eles, que começaram nos anos 80, ga-
nharam o público consumidor e possuem um capital 
maior do que as grandes empresas do mundo. Diante 
desta expansão comercial surgem questionamentos 
como: existe ou não um malefício envolvendo esse 
tipo de diversão? Por essa questão criamos esse pro-
jeto, a fim de apresentar as pessoas o que realmente 
ocorre depois de horas de jogo eletrônico e se as con-
sequências são maléficas ou benéficas para os pra-
ticantes. Já é de conhecimento notório que médicos 
e fisioterapeutas estão utilizando o videogame para 
auxiliar no tratamento de pacientes portadores de 
doenças como o Mal de Parkinson e de pessoas com 
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hipera-
tividade) ou pacientes que sofreram acidente vascu-
lar cerebral ou um trauma ortopédico. Os resultados 
obtidos têm sido promissores. Cada vez mais conecta-
das à tecnologia, crianças e adolescentes vem sendo 
alvo da preocupação dos adultos, pois, começaram a 
negligenciar estudos e a prática de atividades físicas 
para dedicarem tempo em demasia com os jogos ele-
trônicos, especialistas tem chamado este processo de 
``vício`` em games como indício de problemas futu-
ros. Jogos eletrônicos já foram acusados de causar 
problemas como obesidade, timidez e agressividade 
excessivas. Já em alguns estudos, porém, confirma-
ram seus benefícios no desenvolvimento de aquisição 
de noção espacial, habilidades visuais e motoras e no 
combate ao declínio mental que surge naturalmente 
com a idade. A tecnologia, segundo os especialistas, 
não é criminosa nem vítima. O segredo é o uso ade-
quado dos jogos eletrônicos. Mas, para os responsá-
veis por crianças e adolescentes desta nova geração 
digital, não é algo fácil de delimitar. Para alcançarmos 
esses objetivos faremos uma exposição com os bene-
fícios e malefícios da utilização dos jogos eletrônicos, 
bem como os mitos e verdades. Aplicaremos um quiz 
sobre os assuntos abordados e quem acertar terá o 
direito de jogar por 3 minutos. Os dados obtidos nes-
te quiz, devem se constituir em um primeiro passo 
para processos de reconhecimento e conscientização 
da utilização dos jogos eletrônicos, os seus efeitos, e 
por fim a ação da dopamina (neurotransmissor) no 
momento da prática dos jogos.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos; Lazer; Saúde; Dopamina; 

Tecnologia. 

EXP10

BIOFILTRO 

AUTOR(ES): LIVIA NUNES ALMEIDA, MARIA EDU-
ARDA CERQUEIRA FURTADO MELO, ISABELA REIS 
DA SILVA CARVALHO, MARIA ANTÔNIA TAPIOCA 

VALENTE
ORIENTADOR(ES): Maria Goretti Sousa

Instituição: Colégio Antônio Vieira. Salvador, BA

E-MAILS: gorettibio@gmail.com; livia2702@gmail.com; 
macecome@gmail.com; maricotinnha@hotmail.com 

Um dos grandes problemas de áreas rurais por todo o 
país é a falta de acesso a sistemas de tratamento de 
esgoto. Em consequência disso, muitas comunidades 
acabam despejando dejetos sem tratamento em áreas 
de mananciais. Diante dessa dificuldade, resolvemos 
discutir e divulgar sobre essa ideia, de modo que a so-
ciedade se torne mais sustentável, para que os cida-
dãos e o governo ajudem a minimizar a poluição que 
nós mesmos causamos. O objetivo com o projeto do 
Biofiltro é possibilitar uma solução simples de reduzir 
a contaminação de mananciais, diminuindo os riscos 
de doenças presentes nas comunidades mais caren-
tes. A metodologia deste trabalho baseia-se na mon-
tagem de um protótipo simulando uma fossa séptica 
ligada a um Biofiltro, com o objetivo de demonstrar 
a possibilidade de implementação, em residência, de 
um sistema de limpeza e reaproveitamento da água. 
O sistema funcionará do seguinte modo: o esgoto do 
local vai para uma fossa em que a parte líquida fica 
em cima, enquanto a sólida (por decomposição) fica 
no fundo. Quando a água estiver em altura suficiente, 
ela passará para uma espécie de extrator, onde vai 
ser filtrada por seixos de argila, areia, carvão, terra e 
uma planta do manguezal, chegando no final do pro-
cesso mais limpa. As plantas usadas nesse processo, 
tem em suas raízes bactérias que fazem a decompo-
sição. Após o tratamento, a água pode ser utilizada 
em diversas atividades, como no banho, lavagem de 
roupas, limpeza da casa, dentre outras, não sendo re-
comendada para dessedentação humana. O trabalho 
foi bem-sucedido, pois nossa intenção foi que a água 
suja saísse limpa e esse foi o nosso resultado, enfim, 
esse projeto foi escolhido para favorecer a todos, que 
por falta de informação, ao invés de tratarem seu es-
goto, constroem fossas sépticas que acabam poluindo 
os lençóis freáticos onde pegam a água que irão usar 
para o consumo, causando doenças futuras. Além de 
todas as informações, é importante também ter atitu-
de, mas não só para si mesmo e sim para todos, para 
que assim possamos viver em uma sociedade mais 
justa, ajudando uns aos outros.

PALAVRAS-CHAVE: Biofiltro; Filtração; Água; Esgoto. 
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EXP11

BLOCO VERDE 

AUTOR(ES): SANDE COSTA DA SILVA BARRETO1

ORIENTADOR(ES): Jorge Lucio Rodrigues das 
Dores2

INSTITUIÇÃO: 1Colégio Sophia; 2Colégio Estadual 
Edvaldo Brandão Correia, Salvador, BA

E-MAILS: jorgeluciorodrigues@hotmail.com; 
sandebarreto@hotmail.com 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um 
tijolo ecológico juntamente com uma maquete de 
uma casa ecológica, com intuito de explicar a im-
portância da utilização de materiais reciclados na 
construção civil. Segundo Brendtland Report, de-
senvolvimento sustentável é aquele que atende 
às necessidades do presente, sem comprometer 
o atendimento às necessidades das gerações fu-
turas. De acordo com o Worldwatch Institute, a 
construção civil é responsável por grande parte 
dos impactos negativos sobre o meio ambiente, 
correspondendo por quarenta por cento do con-
sumo mundial de energia, por dezesseis por cento 
da água utilizada no mundo, quarenta por cen-
to das paredes e areias e por vinte por cento da 
extração de madeira anual. O método promove a 
reutilização e diminui consideravelmente novas 
extrações de matérias-primas, já que envolve a 
produção de componentes construtivos de terra 
crua estabilizada e prensada com a incorporação 
de fibras dispersas de papel Kraft em substitui-
ção parcial do cimento, a matéria-prima principal 
desta reciclagem são os sacos de cimento, que 
causam grande impacto ambiental na etapa de 
descarte. A metodologia foi desenvolvida com 
base nas ideias do designer Domingos Tótora e do 
arquiteto Mário Buson no qual se utilizou: sacos 
de cimento limpos os quais ficaram em repouso 
num recipiente com água durante quatro horas; o 
papel foi posto em um liquidificador e batido du-
rante aproximadamente dez minutos até formar 
uma polpa de celulose; em seguida, retirou-se o 
excesso da água e por fim, a polpa de celulose 
foi misturada com terra argilosa e cimento, pos-
teriormente foi colocada numa forma de tijolo, 
o bloco verde apresentou maior ductilidade em 
relação ao tijolo comum, que por ser mais rígido, 
partiu-se ao sofrer pressão, além disso, consta-
tou-se um melhor desempenho do material quan-
to à resistência.

PALAVRAS-CHAVE: Casa ecológica; Arquitetura 
sustentável; Reciclagem; Bloco sustentável; Eco-

nomia viável.

EXP12

CÂNCER - UMA POSSÍVEL 
SOLUÇÂO 

AUTOR(ES): ANA BEATRIZ FONTES, CATARINA VIEI-
RA, CECÍLIA VERAS, LARA VALLE PORTELA LIMA, 

REBECA SOUSA, VINÍCIUS LEITE

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 
Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; 
bernadofontes@hotmail.com; mjbaptista09@gmail.
com; veras.cecilia.o2@gmail.com; laravalle2001@

gmail.com; mourarebecca@hotmail.com; jurochalei-

te@hotmail.com 

Nos dias de hoje, o câncer afeta milhões de pesso-
as no mundo, ocupando um lugar de destaque no 
contexto das doenças crônico-degenerativas de 
acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer, 
2015). Objetivando diminuir o grau desse pro-
blema, resolvemos propor estudos e pesquisas 
de uma possível ideia de tratamento iniciada por 
nós, apresentada na Feira das Ciências do Colégio 
Anglo-Brasileiro (2015), que utiliza células ma-
crofágicas recodificadas. Durante a elaboração, 
estudamos sobre todas as manifestações da en-
fermidade, suas causas e consequências e sele-
cionamos um tipo de câncer menos agressivo que 
permitisse funcionar como uma possibilidade de 
tratamento, porém seriam necessários testes em 
laboratório para podermos estudar e monitorar 
o comportamento dessas células de testes. Pes-
quisamos e estudamos sobre células que realizam 
a fagocitose, digestão de organismos e escolhe-
mos os macrófagos por possuírem todas as ca-
racterísticas que procurávamos, como englobar e 
fagocitar organismos celulares. Constatamos que 
existem pesquisas com outras enfermidades utili-
zando células macrófagas na tentativa de eliminar 
o agente patológico. Essa proposta de possibilida-
de de tratamento, de acordo com nossas pesqui-
sas e estudos, terá como função digerir as células 
cancerígenas por meio dos macrófagos induzidos 
para a função específica de atuar fagocitando e 
consequentemente eliminando as células cancerí-
genas, exterminando o câncer.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer; Tratamento; Macrófago.
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 EXP13

CAROTENóIDES PRECURSORES 
DE VITAMINA RETINOL: UM 
PASSO PARA O EQUILÍBRIO 

AUTOR(ES): JOÃO AUGUSTO DE MOURA LEITE JU-
NIOR, BRUNA WENYI CHUANG JOU

ORIENTADOR(ES): Álvaro da Silva Vieira Filho

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: alvaronline@gmail.com; joaoamlj@gmail.
com; brunawenyi@gmail.com 

A subnutrição é uma mazela do século XXI. Atrelados 
a isso estão uma série de doenças, as quais estão re-
lacionadas com a Hipovitaminose A, um dos três tipos 
de carência mais comuns no mundo. Um exemplo que 
se encaixa no cenário brasileiro, pois assola o Nordeste, 
é a Nictalopia, popularmente conhecida como Ceguei-
ra Noturna. Contudo, uma espécie de lipídio pode ser a 
solução para esses problemas: Os Carotenóides precur-
sores de Vitamina Retinol. Existem cerca de 600 espé-
cies desses na natureza. Entretanto, apenas vinte são 
encontrados no plasma humano e tecidos, com apenas 
seis em alta concentração: Alfa-Caroteno, betacaroteno, 
Luteína, Zeaxantina, Beta-Criptoxantina e Licopeno. Es-
ses pigmentos naturais são imprescindíveis para o sis-
tema imunológico através de sua função antioxidante 
no organismo humano. Além disso, estudos realizados 
por KRINSKY E JOHNSON (2005) comprovam que o 
Betacaroteno e a Canta xantina, na concentração de se-
tenta μM, inibem a proliferação de células cancerígenas 
em tecidos humanos. Paralelamente a isso, não geraram 
efeitos no crescimento de células normais. Uma forma 
de se adquirir o Betacaroteno é através da cenoura e 
do pimentão vermelho, iguarias ricas nesse corante 
natural, que, por sua vez é precursor de vitamina A. 
Para o pimentão, por exemplo, a cada cem gramas, são 
ingeridos cento e cinquenta e sete μg desse Carotenói-
des, ou seja, cerca de quinhentos gramas diários já são 
suficientes para o consumo entre os adultos. Como a 
única fonte dessa espécie de lipídio é a alimentação, 
e por tudo mais apresentado, a relevância da inserção 
dos Carotenóides no consumo diário é incrementada 
exponencialmente. Dentre os alimentos que possuem o 
maior índice de concentração dessas substâncias estão, 
além da cenoura e do pimentão, a manga e a beterraba. 
A comprovação da presença de carotenos nos alimen-
tos mencionados pode ser obtida através de experiên-
cias simples. No experimento, sistemas formados por 
cubas de vidro abrigarão amostras dos vegetais citados. 
Esses alimentos estarão, no sistema, imersos em ace-
tona. Após poucos minutos de observação, aparecem, 
de modo claro, ao redor das amostras, os respectivos 
pigmentos em concentrações significativas. Com isso, 
tem-se a dimensão da presença do lipídio contida nos 
vegetais enquanto as pesquisas expõem a relevância 
do consumo. Portanto, os Carotenóides possuem funda-
mental papel na busca do equilíbrio nutricional.

PALAVRAS-CHAVE: Hipovitaminose A; Carotenóides; 

Vitamina Retinol; Equilíbrio; Cegueira noturna.  

EXP14

CARRO CARREGÁVEL 

AUTOR(ES): JEANDERSON SANTOS1

ORIENTADOR(ES): Micheli Ferreira Fonseca2, Rejâne 
Maria Lira-da-Silva2

INSTITUIÇÃO: 1Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 
2UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: rejane@ufba.br; fonseca.micheli@gmail.com 

O carrinho de brinquedo foi construído no âmbito 
da disciplina Tecnologia Digital, no 6º ano do En-
sino Fundamental II no ensino integral do Colégio 
Alfredo Magalhães. O experimento foi desenvol-
vido como proposta de reutilização de equipa-
mentos descartados e que podem ser utilizados 
de forma criativa e inovadora, minimizando os 
impactos que poderiam causar se fossem descar-
tados no meio ambiente, além de ser um veículo 
que utiliza energia renovável na geração de mo-
vimento mecânico, sendo mais sustentável que o 
uso atual de energia não-renovável (combustíveis 
fósseis). O carrinho foi construído utilizando-se 
peças de motor de aparelho de Dvd (Disco Digital 
Versátil) e bateria de celular, que é a responsável 
por armazenar energia a ser utilizada pelo motor 
que proporcionará movimento ao carro e emissão 
de luz através das lâmpadas que acompanham 
o designer do carrinho. Os materiais que foram 
reciclados e utilizados na construção do carrinho 
são: peças de um carrinho de brinquedo, isopor 
de embalagem de eletrônicos, papel de revistas, 
tinta, lâmpada de led e fios elétricos, além da ba-
teria de celular e do motor de aparelho de Dvd. 
Esperamos que este experimento sirva como ini-
ciativa no desenvolvimento de tecnologias que 
utilizem energia limpa como principal constituin-
te de equipamentos que necessite de energia para 
seu funcionamento.

PALAVRAS-CHAVE: Carro; Energia Renovável; 

Tecnologia; Movimento.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.
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 EXP15

CASCA DE BANANA PODE 
DESPOLUIR A ÁGUA 

AUTOR(ES): GIULIA BONAZZI, LUMA CARVALHO G. 
BOAVISTA, LUISA COUTINHO COELHO, CATHARINA 

TEIXEIRA FERNANDES DE ARAUJO

ORIENTADOR(ES): Cássia Verônica de Almeida Moruz

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: moruzcassia@gmail.com; samara@kiaroa.
com.br; carvalhoclaudia@Icloud.com; marizeacoelho@

gmail.com; daniella.fernandes73@gmail.com 

A poluição e contaminação da água por ações antró-
picas vêm se tornando um problema socioambiental 
gravíssimo. Elas se originam principalmente do lixo 
doméstico, pilhas, sucatas, resíduos agrícolas, hospi-
talares e de processos industriais. Os métodos mais 
usuais para melhorar a água nem sempre removem 
completamente contaminantes como metais e agro-
tóxicos. Tais métodos também custam muito dinheiro, 
pois consomem muita energia elétrica e necessitam 
de substâncias químicas muito caras. Para substituí
-los ou complementá-los usa-se as biomassas, sobras 
de cultivos agrícolas ou resíduos orgânicos domés-
ticos e comerciais (feiras livres, mercados, cantinas 
escolares e universitárias...). As casas de banana são 
exemplo de biomassa com tal característica. De acor-
do com Claudineia Silva, especialista em tratamento 
de água residuais, as cascas de banana podem livrar 
a água de metais pesados; elas podem ser utilizadas 
em estações de tratamento de água (ETA) e de esgo-
to (ETE). As cascas podem ser usadas, por exemplo, 
como um remédio eficaz em águas contaminadas por 
pesticidas e por um custo zero. O método pode ser 
realizado, inclusive em casa. Mas ele não substitui a 
cloração ou fervura da água para eliminar microrga-
nismos. O objetivo desse trabalho foi divulgar para o 
público da comunidade escolar um modo barato e vi-
ável de melhorar a qualidade da água, retirando dela 
substâncias químicas nocivas para a saúde humana e 
dos ecossistemas. A equipe providenciou a secagem e 
a trituração de cascas de banana prata e da terra, que 
seriam descartadas como “lixo”; adicionou cerca de 
duas colheres (sopa) para cada litro de água poluída 
por resíduos domésticos e sanitários; agitou-se a mis-
tura por alguns minutos; deixou-a repousar; filtrou-a. 
O mesmo processo foi repetido várias vezes com a 
mesma amostra de água. Constatou-se que as amos-
tras ficaram cada vez mais transparentes e translú-
cidas. Indicativo que a água se tornou limpa. Porém, 
não foi possível verificar o seu grau de potabilidade. 
Concluímos assim que a partir desse trabalho, agrega-
mos informações, e aprendizado, a fim de ajudar em 
um futuro próximo na solução de dificuldades origi-
nados pelo mal-uso da água.

PALAVRAS-CHAVE: Água; Descontaminação; Banana. 

EXP16

COMO VIRAR UM SUPER HERóI
 

AUTOR(ES): LUCIANA VITóRIA CUPERTINO SAN-
TOS, LUIZE RIBEIRO, MARIA CAVALCANTE

ORIENTADOR(ES): Álvaro da Silva Vieira Filho

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: alvaronline@gmail.com; lucianavito-
ria2000@hotmail.com; luizepereiraribeiro@hot-

mail.com; mabirtc@gmail.com; mabirtc@gmail.com 

Nas últimas décadas, com a capacidade de imaginação, 
filmes e histórias em quadrinhos trazem uma visão 
surreal do que conhecemos hoje. A união da imagina-
ção e recursos faz com que as pessoas se motivem a 
trazer a ficção para a realidade. Objetiva-se transmitir 
de forma dinâmica e interativa um pouco sobre os per-
sonagens, mostrar através de experimentos que o ser 
humano possui habilidades tão excepcionais quanto as 
de um super herói (ex: visão apurada, raciocínio lógico, 
etc.) e como contribuição, procura-se conscientizar a 
população que existem limites para o uso da tecnolo-
gia, pois apesar desses heróis parecerem seres incri-
velmente atrativos, o ser humano já é um super ani-
mal e caso extrapole nas suas condições, pode acabar 
prejudicando a si mesmo. No experimento 1 observa-
remos, em um microscópio, os cloroplastos da Elodea 
concentrados, pois a água presente na folha saiu da 
mesma para diluir o sal da solução de água e NaCl que 
foi a ela aplicada. Este experimento de osmose está se 
relacionando ao Hulk, pois atualmente os seres huma-
nos vem buscando a imagem ideal e recorrem ao uso 
de anabolizantes, que enchem de água as células dos 
tecidos musculares. No experimento 2 é preparado um 
minicircuito eletromagnético, este se relaciona ao Dr. 
Xavier, que utilizando poderes mentais é capaz de mo-
ver objetos sem mesmo encostar neles. O experimento 
prova que nem sempre é preciso que exista forças de 
contato para que um movimento se inicie. Mãos biô-
nicas, por exemplo, são sistemas eletrônicos que ga-
rantem movimento a pessoas que perderam um braço, 
e estas são controladas por chips conectados ao seu 
cérebro. No experimento 3, utilize de um tablet para 
efetuar testes cerebrais (ou qualquer outro aparelho 
eletrônico com acesso à internet). Resultados: experi-
mento 1: observa-se no microscópio que os cloroplas-
tos da Elodea se concentram, pois a água é atraída pelo 
sal presente na solução (osmose), o que acontece com 
a célula durante o uso de anabolizantes (ela incha). Ex-
perimento 2: o arco de arame começa a girar (força de 
campo, invisível, provoca movimento; por não preci-
sar do toque físico). Por fim, abrimos o debate sobre 
os aspectos positivos que o avanço da tecnologia tem 
nos proporcionado ao longo do tempo e a importância 
do seu uso responsável, evitando prejuízos ao próprio 
homem. Logo, a cada dia que passa, serviços, produtos 
e materiais que só existiam no mundo da ficção, hoje 
fazem parte do nosso dia a dia.

PALAVRAS-CHAVE: Heróis; Super-animal; Tecnologia; 

Eletromagnético; Osmose. 
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EXP17

CRESCIMENTO VEGETAL – A 
EXPERIêNCIA COM PÉ DE 

TOMATE 

AUTOR(ES): CAMILA YAMAUTI SOUTO DIAMANTINO, 
LUIZA MACEDO TEIXEIRA QUEIROZ, ESTHER CARVA-
LHO NASCIMENTO, DOMINIQUE SANTANA SANTOS 

MACARIO

ORIENTADOR(ES): Deyse Cristina Brito de Araújo 
Miranda

INSTITUIÇÃO: Colégio Integral, Salvador, BA

E-MAILS: deyse.miranda@hotmail.com; milayamauti@
yahoo.com.br; lulu.bailarina@yahoo.com.br; esthercar-

valhonascimento@gmail.com; domih1@outlook.com 

O tomate está entre as hortaliças mais consumidas 
no mundo, sendo uma fonte de vitaminas A e C e de 
sais minerais como potássio e magnésio. É um fruto 
originário dos países andinos. Pertence à família das 
Solanáceas. A produção anual brasileira de tomate é 
estimada em 4,4 milhões de toneladas, sendo dois 
milhões de toneladas (77% do total) destinados ao 
mercado in natura e o restante ao processamento in-
dustrial da polpa. A crescente demanda por hortaliças 
de alta qualidade e ofertadas durante o ano todo, tem 
contribuído para o investimento em novos sistemas 
de cultivo que permitam produção adaptada a dife-
rentes regiões e condições adversas do ambiente. 
O tomate é originário da costa oeste da América do 
Sul, onde as temperaturas são moderadas (médias de 
15ºC a 19ºC) e as precipitações pluviométricas não 
são muito intensas. Aliado ao cultivo de tomate está a 
preocupação com a preparação do solo para o desen-
volvimento deste vegetal. Observa-se a retomada do 
crescimento da agricultura orgânica, que visa dimi-
nuir os efeitos adversos do uso de produtos químicos 
no ecossistema, por meio de métodos alternativos de 
controle de pragas e doenças. O objetivo do trabalho 
é mostrar o desenvolvimento de uma planta angios-
perma (tomateiro) em diferentes condições de aduba-
ção. Foi utilizada a variedade de tomate Solanum ly-
copersicum, a mesma foi cultivada em duas situações 
distintas; um vaso com pé de tomate e terra vegetal e 
em outro vaso o pé de tomate, terra vegetal e adubo 
orgânico. Foram realizados registros fotográficos dos 
objetos em estudo, para a avaliação e comparação do 
desenvolvimento das plantas, comparando o nível 
de crescimento nos ambientes simulados. O vegetal 
que foi cultivado com adubo orgânico apresentou um 
maior desenvolvimento estrutural do que aquele que 
foi cultivado apenas com terra vegetal, evidenciando 
assim as necessidades nutricionais da planta durante 
seu desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: Pé de tomate; Desenvolvimento; 
Adubo orgânico. 

EXP18

DESSALINIZAÇÃO DA 
ÁGUA DO MAR

AUTOR(ES): CAROLINA MARTINEZ DE SANTÁNA, 
NICOLAS JOHN SKELTON, PAULA DE SOUZA 

TAVARES

ORIENTADOR(ES): Paulo Jorge Medeiros Cunha 
Junior

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: pjcunhajr@ig.com.br; carolinasan@uol.
com.br; georgina.skelton@braskem.com; paulinha.

tavares@hotmail.com 

O Brasil é um país em que a produção de energia 
depende muito dos recursos hídricos. O abaste-
cimento de água se passa por situações compli-
cadas, como é o caso das secas, além de compro-
meter a própria distribuição de água para a po-
pulação, compromete a geração de energia, que, 
consequentemente, sofre um aumento no preço. 
Essa é a situação que vivemos agora, com a ban-
deira vermelha na conta de energia. Atualmente, 
o país passa por uma situação em que a água vem 
se tornando mais escassa, como se pode observar 
nos recentes eventos que ocorreram na cidade de 
São Paulo onde se iniciou um programa de racio-
namento de água, e por consequência ocorreram 
problemas com a energia objetivando buscar um 
meio mais barato de geração de energia e buscar 
uma nova fonte de água potável, foi idealizado 
um processo em que se conseguisse produzir am-
bos ao mesmo tempo. A proposta de projeto su-
gere utilizar a energia solar, de forma economica-
mente viável, para dessalinizar a água do mar, de 
forma que haja três produtos finais do processo: 
água, sal e energia elétrica. Tal projeto visa suprir 
as necessidades inicialmente mencionadas, atra-
vés de um meio alternativo, com menos impacto 
para a natureza e com melhor aproveitamento 
financeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Energia; Água potável; Dessa-
linização.
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 EXP19

DIGITAL SECRET – SEM 
INCÔMODO, ESSE É MEU LUGAR 
AUTOR(ES): ALICE FONTES SANTOS LINS, CAIO 

HENRIQUE SOARES DOS REIS, DÉBORA PRAZERES 
COSTA, MARIA CLARA CARDOSO TAVARES, PEDRO 

FILIPE VANDERLEI DA SILVA

ORIENTADOR(ES): Francisco Augusto da Silva 
Neto, Lilian Alves de Almeida

INSTITUIÇÃO: Escola Djalma Pessoa (SESI – Servi-
ço Social da Industria), Salvador, BA

E-MAILS: francisco.n@fieb.org.br; lilian.aa@fieb.
org.br; alicealicinh@gmail.com; c_henrique99@

hotmail.com; deboracosta.cisco@gmail.com; clara.

ctavares@hotmail.com; pedrex9@gmail.com 

Reservar uma poltrona e poder utilizá-la nos cinemas 
tem se tornado cada vez mais uma situação desagra-
dável, uma vez que, geralmente, está ocupada por ou-
tras pessoas. Tem-se observado uma tendência entre 
os estabelecimentos no uso da reserva de lugares de 
grande circulação de pessoas a fim de trazer um maior 
conforto e comodidade aos usuários, pois dessa ma-
neira evita-se filas, aglomeração de pessoas, necessi-
dade de antecipar a chegada e outros tipos de incômo-
dos. A partir desta situação cotidiana surge o projeto 
“Digital Secret: sem incomodo, esse é o meu lugar”, cujo 
objetivo é criar, no ato da compra, uma senha capaz 
de garantir o assento, favorecendo o cumprimento 
dos direitos adquiridos pelo consumidor. Nesta pers-
pectiva, os estudantes do ensino médio, durante as 
aulas de Oficina Tecnológicas de Física desenvolveu 
um protótipo que utiliza a plataforma micro controla-
dora Arduíno no intuito de solucionar esse problema, 
desbloqueando a cadeira reservada. O protótipo aqui 
mencionado, surgiu no momento de um brainstorm na 
aula. Brainstorm significa, precisamente, uma tempes-
tade de ideias, favorecendo não só o aprendizado, mas 
também a criatividade e a imaginação dos estudan-
tes em prol da melhoria do bem-estar da sociedade. 
Assim, os discentes foram inseridos no ambiente tec-
nológico e cientifico, desenvolvendo atividades que 
abordam diversas temáticas tecnológicas, dentre elas: 
programação, prototipagem, eletrônica, automação e 
outras, favorecendo o desenvolvimento das diversas 
habilidades e potencialidades necessárias para a re-
alização deste projeto. A atividade consiste em gerar 
uma senha pessoal associada diretamente a um único 
assento específico, o que permite o destravamento da 
poltrona reservada, para tanto foram utilizados uma 
placa Arduíno UNO, protoboard, fios, conectores, re-
sistências, software para arduíno, motor elétrico e o 
teclado numérico. Assim, o assento da poltrona inicial-
mente estará erguido e travado, e ficará em posição 
de uso, mediante a identificação da senha digitada 
pelo proprietário da reserva. Acredita-se que desta 
maneira consegue-se neutralizar a cultura de ocupar 
qualquer assento livre no cinema, gerando situações 
de desconforto entre os pagantes. Portanto, sabendo 
da importância deste projeto para os cinemas, pode-
se também dimensionar que seu uso não está restrito 
a este estabelecimento, podendo assim ser estendido 
para outros locais e meios de transporte com funcio-
namento semelhante.

PALAVRAS-CHAVE: Arduíno; Ensino de Física; 
Poltrona; Cinema. 

EXP20

DOENÇAS TRANSMITIDAS 
PELO BEIJO

AUTOR(ES): LUCAS BARBOSA FARIA, BEATRIZ 
ANDRADE SIQUARA, ENRICO LOPES MOREIRA

ORIENTADOR(ES): Maria Goretti Sousa

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: gorettibio@gmail.com; lucasbarbosafa-
ria@gmail.com; rosaniasiquara@gmail.com; ivana-

souza@yahoo.com.br 

Bactérias são microrganismos unicelulares, proca-
riotos, podendo viver isoladamente ou construir 
agrupamentos coloniais de diversos formatos. 
Algumas doenças bacterianas podem ser transmi-
tidas pelo   ato de oscular o famoso beijo. Beijar 
movimenta 29 músculos e queima aproxima-
damente 12 calorias. Mas, em apenas um beijo, 
duas pessoas trocam, em média, 250 bactérias e 
podem transmitir ou contrair doenças perigosas. 
Durante um beijo uma pessoa troca com a outra 
muita saliva, nela existem vírus e bactérias que 
acarretam doenças. Em algumas festas populares 
esse comportamento de beijar indiscriminada-
mente favorece troca de muitos fluidos corporais 
(saliva), desencadeando a proliferação de várias 
doenças como: faringite, cárie dental e/ou doen-
ças mais graves como tuberculose, sífilis, herpes 
e até hepatite A e B. Essas doenças, dependendo 
da gravidade podem ocasionar a morte ou deixar 
marcas permanentes em uma pessoa. O objetivo 
dessa pesquisa é conscientizar as pessoas dos 
malefícios e doenças que o beijo pode transmitir. 
Para a realização e demonstração do experimento 
mesmo será utilizado um microscópio óptico para 
visualizar células da mucosa bucal, através de lâ-
minas já prontas e fixadas anteriormente. Serão 
apresentados, também fotos de cultura de bac-
térias, além de um kit de higiene bucal para in-
formar as pessoas quais os itens mais adequados 
para se utilizar durante a escovação e a limpeza 
dos dentes, da língua e da boca em geral. Para a 
exposição oral será escolhido três doenças distin-
tas para serem abordadas com mais profundidade 
para mais informações, essas doenças serão cá-
rie, mononucleose e herpes labial. A partir des-
se projeto escolar, concluiu-se, que os cuidados 
essenciais e preventivos voltados à criança são 
imprescindíveis para a manutenção de sua saúde 
bucal. E que a prevenção é imprescindível, para 
uma boa saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Bactéria; Beijo; Prevenção.
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EXP21

ECLIPSE: LUNAR E SOLAR 

AUTOR(ES): KAREN GUIDICE SAMPAIO, MARIA 
EDUARDA GOMES SILVA, LAURA NANNETI MO-

REIRA, FERNANDA QUEIROZ LIMA

ORIENTADOR(ES): Maria Goretti Sousa

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: gorettibio@gmail.com; georginagiudice@
hotmail.com; dudynhalogin@gmail.com; patinan-

netti@hotmai.com; nandalima787@live.com 

Eclipse é o escurecimento parcial ou total de um 
corpo celeste, provocado pela interposição de 
um outro corpo celeste. O eclipse solar acontece 
quando o Sol, a Lua e o planeta terra estão alinha-
dos, sendo que a Lua fica entre o Sol e a Terra. 
Nesse caso, o nosso planeta passa pela sombra 
projetada pela Lua. Para que suceda um eclipse 
do Sol, a Lua tem de estar na sua fase de Lua 
nova e ao mesmo tempo tem de estar no mesmo 
plano do plano da órbita da Terra em volta do Sol, 
situação essa que nem sempre ocorre. O eclipse 
lunar ocorre quando temos o Sol, o planeta Terra 
e a Lua alinhados, com a Terra entre o Sol e a Lua. 
A Terra projeta “atrás” de si uma sombra e a Lua 
ao passar pela sombra fica obscurecida. O eclipse 
da Lua ocorre sempre quando a Lua está na fase 
de Lua cheia, pois aí temos a Terra entre o Sol 
e a Lua, estando estes três alinhados. O projeto 
Eclipse Lunar e Solar tem o objetivo de simular os 
dois fenômenos, além desvendar alguns mistérios 
relacionados. Para o projeto, serão utilizadas duas 
maquetes, uma que representará as fases da lua, e 
outra que irá simular um eclipse solar e lunar, com 
uma base de madeirite e dois bastões do mesmo 
material, que serão fixados na base, e em cima se-
rão colocadas bolas de diferentes tamanhos que 
representarão o Sol a Lua e a Terra, que juntos 
irão simular um eclipse. Além disso um vídeo de 
um eclipse será exibido. Os eclipses não foram 
sempre espetáculos observados com entusiasmo, 
na Antiguidade, os eclipses eram sinal de maus 
presságios. Um eclipse solar total que foi asso-
ciado a um evento real foi descrito na Odisseia 
de Homero, em que o fenômeno espalha “uma 
névoa de maldade” sobre o mundo, enquanto os 
pretendentes cortejavam a esposa de odisseia. 
Cerca de 25% dos eclipses são totais e ocorrem 
mais ou menos sete deles a cada década. Mas em 
dada localização geográfica, um eclipse total será 
visível em média a cada 375 anos.

PALAVRAS-CHAVE: Sol; Lua; Eclipse. 

EXP22

ECONÔMETRO 

AUTOR(ES): BERNARDO SETUBAL D`ALMEIDA, 
CARLA MACIEL CARRILLO, DAVI PASSO VIANA,  

DIOGO IGLESIAS LEITE, MILTON KIEFER DE 
ALBUQUERQUE MELLO, PEDRO BOAVENTURA 

FERRAZ DE OLIVEIRA

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 

Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.
br; luciamsetubal@terra.com.br; carrillocarla1@
gmail.com; vianamarcio@me.com; karinaigle-
sias_@hotmeil.com; miltonkiefermello@gmail.

com; pedrobfo2004@outlook.com 

Hoje em dia um dos recursos mais preocupantes a 
serem conservados está a água e energia em todo 
o mundo. Além de que para o consumidor o gasto 
mensal com as contas de água e luz está cada vez 
mais alto. Pesquisamos os principais desperdícios 
e o que mais interfere no aumento consumo de 
água e energia de uma família de quatro pessoas 
e pensamos em uma forma de contribuir com o 
controle e a diminuição do consumo através de 
atitudes conscientes. Desta forma pensamos na 
possibilidade de projeto científico discutido que 
teve como resultado a criação de um painel capaz 
de medir a quantidade do uso de água e de ener-
gia, a partir de uma instalação elétrica na qual 
se acedem luzes verdes (sinalizando um consumo 
adequado), luzes amarelas (sinalizando um con-
sumo acima do ideal) e luzes vermelhas (sinali-
zando um consumo preocupante, pois está muito 
além do ideal). O painel regulado por meio dele 
mesmo e por um aplicativo baixado no celular do 
usuário, conectado a via Bluetooth, chamado Eco-
nômetro App, o qual comunica e permite acompa-
nhar constantemente os gastos de água e energia 
na sua residência para que o consumidor esteja 
atento aos seus gastos e possa diminuir e regular 
o consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Água; Energia; Desperdício; 

Consumo; Consciente. 
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EXP23

FABRICAÇÃO DE BIOPLÁSTICO 
ATRAVÉS DA CASCA DE BANANA

AUTOR(ES): DARA COSTA, SARAH NOGUEIRA, THA-
MIRES FIGUEIREDO CARNEIRO DE JESUS

ORIENTADOR(ES):  Altair dos Santos Cerqueira

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: altair_cerqueira@yahoo.com.br; daraveiga@
uol.com.br; sarah.cardoso.n@gmail.com; thamymaps@

hotmail.com

A produção de plástico atualmente apresenta um 
grande óbice de ordem ambiental: a combustão do 
petróleo, de onde provêm os hidrocarbonetos - prin-
cipais compostos do plástico. A queima de combustí-
veis fósseis gera cerca de 21,3 bilhões de toneladas 
de dióxido de carbono anualmente, e metade dessa 
produção atinge a atmosfera, agravando fenômenos 
climáticos, acelerando o efeito estufa, e, consequen-
temente, intensificando o aquecimento global. Como 
uma parcela desse número é de responsabilidade da 
indústria plástica, é também de sua autoria parte dos 
diversos efeitos negativos à sociedade, à fauna e à 
flora do planeta, causados pela liberação do CO₂ e de 
gases poluentes secundários. A fim de promover so-
luções para o grave entrave citado, a equipe escolheu 
abordar a produção de bioplástico através da casca 
de banana. A decisão é justificada pelo baixo custo, 
pela simplicidade (pois pode ser efetuado até em 
residências) e pela sustentabilidade do projeto, pois 
transforma a casca da fruta, vista como um figuran-
te inútil, de descarte automático, no protagonista do 
processo produtivo de um dos materiais mais utiliza-
dos no mundo. Dessa forma, além de reduzir o espaço 
ocupado nos aterros sanitários, a produção alternati-
va emite uma quantidade mínima de gases poluentes 
em comparação com a fabricação atual, diminuindo 
consideravelmente os efeitos já mencionados, e, 
ainda, como o novo plástico é feito de uma matéria 
prima natural, é também biodegradável, e, portanto, 
decompõe-se mais aceleradamente. A Fabricação de 
bioplástico através da casca de banana (extrema-
mente rica em amido - o ingrediente chave para a 
produção de plástico natural), somada a Ácido Clorí-
drico, Hidróxido de Sódio e Glicerol, surgiu da ideia 
de Elif Bilgin, uma adolescente turca. O grupo obje-
tiva, portanto, com a explanação, experimentação e 
concretização do projeto de Elif, fomentar, divulgar 
e incentivar as iniciativas sustentáveis dos próprios 
jovens que podem ajudar na preservação da Terra.

PALAVRAS-CHAVE: Bioplástico; Casca de banana; Bio-

degradável; Sustentabilidade. 

EXP24

FILTRO NATURAL FEITO A BASE 
DA BORRA DE CAFÉ

AUTOR(ES): MARIA FERNANDA BASTOS GUEDES 
DE SOUZA, CATHARINA BARBOSA LIMA, AGNES 

DE OLIVEIRA FIRMATO FREIRE, BRUNA MENDON-
ÇA DORIA DE JESUS

ORIENTADOR(ES): Cássia Verônica de Almeida 
Moruz, Álvaro da Silva Vieira Filho

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: moruzcassia@gmail.com; milena.mastro-
lorenzo@gmail.com; catharinablima@hotmail.com; 
agnes.firmato@yahoo.com.br; brunadoria1707@

gmail.com; alvaronline@gmail.com  

A água é fonte da vida, no entanto, por maior que 
seja a sua importância para a vida e os benefícios 
proporcionados pela água, o homem tem modifi-
cado drasticamente a qualidade desse recurso na-
tural e continua poluindo os rios e suas nascentes, 
esquecendo o quanto ela é essencial para nossas 
vidas. Este trabalho foi baseando na tese do pes-
quisador Julião Pereira (UFG), sendo a pesquisa 
realizada pela equipe uma adaptação, com objeti-
vo de divulgar um filtro de água para a população, 
que não tem saneamento básico, possibilitando um 
tratamento eficaz e de baixo custo para amenizar 
o problema da água poluída e contaminada. Para 
demonstração desse trabalho foram utilizados dois 
experimentos: o primeiro com garrafa pet, um pe-
daço de papel de filtro, uma camada de algodão, 
borra de café e outra camada de algodão. No se-
gundo experimento: duas colheres de carvão ati-
vado para substituir a torta de café, em virtude da 
ausência de tecnologia suficiente no laboratório da 
escola para extrai-la da borra do café. O resultado 
obtido foi um liquido limpo, porém não potável. A 
partir das pesquisas constatamos que com a falta 
de água limpa muitas pessoas são obrigadas a uti-
lizar água poluída ou contaminada. Isso faz muito 
mal à saúde causando doenças como: cólera, disen-
teria, meningite, hepatites A e B, entre outras. Con-
cluímos que o filtro natural feito a base da borra 
de café, demonstra a relevância de conseguir água 
limpa de maneira fácil e com baixo custo, devido a 
inacessibilidade a água potável por parte da popu-
lação, situação que vem ocorrendo no planeta, em 
consequência das atitudes do ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Água limpa; Filtro caseiro; Bor-

ra de café.
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EXP25

GERAÇÃO DE ENERGIA PELO 
MAGNETISMO 

AUTOR(ES): BERNARDO BERTULUCCI BEHRENS 
CAIRES, GABRIEL DE QUEIROZ ARGENTO, MA-
THEUS CARVALHO ARAÚJO, WILLIAM SANTOS 

MOURA CARNEIRO

ORIENTADOR(ES): Edgard João Nicolau Neto

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: nicolauneto@hotmail.com; valbertu-
lucci@hotmail.com; anapaulaprisco@hotmail.

com; valdeciriocarneiro@hotmail.com; rita.cassia.

carvalho@outlook.com 

A geração de eletricidade através do magnetismo 
é uma fonte moderna de energia, tendo sido des-
coberta e desenvolvida com o intuito de melhorar 
e facilitar a vida dos habitantes do nosso planeta. 
Este incrível e impressionante projeto retrata um 
pouco das grandes possibilidades que a energia 
magnética pode desenvolver através, muitas ve-
zes, de ímãs. Atualmente, diversos cientistas já 
validaram essa nova matriz energética com todos 
os seus benefícios no uso. Todavia, essa nova ma-
triz ainda não está sendo bem aproveitada por 
falta de conhecimento humano. Desse modo, ob-
jetivamos demonstrar a facilidade de gerar este 
processo de produção de eletricidade através 
do magnetismo com materiais de fácil aquisição 
para suprir algumas necessidades, além das suas 
vantagens, tais como: fonte limpa, não poluen-
te, garantidora do seu uso prolongado e infinito. 
Iremos utilizar diversos materiais, como: fios de 
cobre, super ímãs pequenos e redondos, seringa, 
fita adesiva, fita métrica, tesoura e lâmpadas led. 
Com a evolução do mundo moderno, os cientistas 
estão cada vez mais a procura de energias lim-
pas, que ajudem o planeta. Assim conclui-se que a 
energia produzida pelo magnetismo é interessan-
te e inovadora para o mundo atual e poluído. Esta 
deve ser utilizada por todos, visando amenizar os 
problemas ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Energia; Eletricidade; Magne-

tismo; Super ímãs. 

EXP26

HAND PHONE 

AUTOR(ES): BEATRIZ CALIL GESTEIRA ARAGÃO, 
BIANCA MANFREDI, JOÃO VICTOR FONSECA, 
LEONARDO FARIA DOURADO, NATHALIE CER-

QUEIRA, RAFFAELA DA MATA BRUNI.

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 
Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; 
raffaelabruni2002@hotmail.com 

Hoje em dia, cada vez mais o telefone celular 
está sendo utilizado como meio de comunicação 
à distância. Porém, ainda existem muitos proble-
mas em relação a esse aparelho. Após pesquisa 
e discussões no grupo identificamos uma grande 
dificuldade das pessoas em atender chamadas 
por diversos motivos, como simplesmente não o 
escutar quando estão praticando alguma ativida-
de que o aparelho deve estar distante do usuário, 
como por exemplo, durante a prática de um es-
porte. Através de um questionário feito por nós 
com os alunos do Colégio Anglo-Brasileiro, rea-
firmamos o problema apresentado no início das 
nossas discussões. Muitos alunos relataram que 
quando estão distantes do aparelho não conse-
guem receber telefonema dos responsáveis oca-
sionando uma grande preocupação dos mesmos. 
E em nossas famílias a dificuldade de escutar ou 
ser comunicado quando está ocorrendo uma cha-
mada urgente. Com isso, idealizamos criar uma 
pulseira que, através de um sistema bluetooth, vi-
brará quando o aparelho celular estiver receben-
do uma chamada. Após, conversamos com alguns 
técnicos que nos informaram sobre as possibili-
dades e de material, cor e design. O nosso modelo 
também haverá a possibilidade do usuário pode 
selecionar números favoritos, caso realmente 
queira no momento ser avisado dessa chamada 
em especial ou urgente. O dispositivo iria resolver 
o problema, sem dispensar a utilização do celular.

PALAVRAS-CHAVE: Pulseira; Pulso; Comunicação; 

Bluetooth. 
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EXP27

IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS 
DO FILO ARTHROPODA 

TRANSMISSORES DE PATóGENOS
 

AUTOR(ES): VANESSA MESTANZA PELOSI, IRIS 
ABREU ROCHA LAURINE DE NOVAES, REBECA COR-
RALES ESTEVAM, ANA BEATRIZ RAMOS DA MATTA, 

EDUARDO ABBEHUSEN RIBAS

ORIENTADOR(ES): Deyse Cristina Brito de Araújo 
Miranda

INSTITUIÇÃO: Colégio Integral, Salvador, BA.

E-MAILS: deyse.miranda@hotmail.com; iris.abreue-
rocha@gmail.com; su_corralestevam@hotmail.com; 

dieia_vida@hotmail.com; jrlribas2012@hotmail.com 

O filo Arthropoda (Artrópode, na língua portuguesa) 
originário do grego arthron: articulação; podos: pés; é o 
grupo que apresenta o maior número de espécies e in-
divíduos do Reino Animal. Pode-se dizer, inclusive, que 
a Terra é dominada pelos artrópodes. Por esse motivo 
é comum o convívio desses animais com pessoas, seja 
no ambiente rural ou urbano. Tal proximidade faz com 
que seja imprescindível o estudo de suas principais ca-
racterísticas, hábitos de vida e comportamento. Tam-
bém é interessante que se conheçam as espécies que 
podem causar acidentes e danos à saúde humana. Tais 
animais podem transmitir patógenos causadores de 
doenças que foram responsáveis por numerosas epi-
demias devastadores (peste, tifo, malária, febre ama-
rela, entre outros) ao longo da história. Algumas dessas 
doenças, como a dengue e a febre amarela ainda cons-
tituem importantes problemas de saúde pública. As 
doenças transmitidas pelos artrópodes são, a cada ano, 
responsáveis por uma em cada 17 mortes no mundo. O 
objetivo desse trabalho é identificar as espécies do filo 
Arthropoda que apresentam importância médica, atra-
vés das características específicas e relacioná-la aos 
principais patógenos por eles transmitidos. A metodo-
logia consta em coletar os artrópodes com luvas para 
evitar acidentes, separá-los em coletores contendo ál-
cool 70% até um pouco mais da metade do coletor. No 
laboratório é realizada a identificação dos organismos 
utilizando pinças, placa de Petri, lupas, microscópios e 
luvas. Os animais selecionados e coletados para esse 
trabalho são: piolhos, carrapatos, pulgas, moscas e o 
mosquito Aedes aegypti. Foi realizado um levanta-
mento bibliográfico com o intuito de se identificar os 
patógenos relacionados a esses artrópodes. Dentre os 
artrópodes transmissores de patógenos, os carrapatos 
superam todos em número e diversidade de doenças 
transmitidas aos animais domésticos e ficam atrás 
apenas dos mosquitos nas enfermidades veiculadas 
aos seres humanos. O mosquito Aedes aegypti é sem 
sombra de dúvidas o maior causador de enfermida-
des atualmente relacionadas aos artrópodes. Piolhos, 
pulgas aparecem como ectoparasitas que podem es-
tar contaminados por algum patógeno e transmiti-lo 
ao seu hospedeiro no ato de seu parasitismo e grande 
parte das espécies de moscas representam uma amea-
ça para a fruticultura.

PALAVRAS-CHAVE: Artrópodes; Patógenos; Doenças.

EXP28

ÍMÃS INTELIGENTES 

AUTOR(ES): GIOVANNI SILVA ROCHA, RAFAELA 
SANDES FONSECA, JOÃO VICTOR RODRIGUES 

MAFRA, LUCAS PARADEDA MUHLE VILA SERRA

ORIENTADOR(ES): Álvaro da Silva Vieira Filho

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: alvaronline@gmail.com; giovannisr8@
gmail.com; rafa.sandes@hotmail.com; mafrajvr@

yahoo.com.br; lucas.serra872@gmail.com 

No século XXI, o magnetismo é utilizado para a 
construção de motores, trens bala, leitores de 
DVD e, além disso, utilizado por ilusionistas para 
realização de mágicas. Dessa forma, os “ímãs in-
teligentes” se referem à elevada capacidade que 
os materiais, constituídos de magnetita, possuem 
de se organizarem mutuamente e de se atraírem 
ou repelirem de acordo com a posição de seus 
respectivos polos. Portanto, o grupo propõe uma 
experimentação que tem como objetivo obser-
var e explicar o princípio de atração e repulsão 
magnética através dos ímãs sobre a água. Para a 
realização do nosso experimento, serão utilizados 
os seguintes materiais: 15 ímãs de tamanhos e 
formas iguais, 15 tampinhas de garrafa pet, uma 
bacia redonda cheia de água. Os ímãs serão cola-
dos em tampinhas de garrafa com o mesmo polo 
voltado para cima. Em seguida, é depositada água 
em uma bacia. Finalmente, os ímãs serão coloca-
dos um por um na bacia e assim, pode ser obser-
vada a capacidade que eles têm de se afastar o 
máximo possível um do outro, organizadamente. 
Esse experimento põe em prática o fenômeno 
do magnetismo, que futuramente servirá para o 
desenvolvimento dos transportes. Os trens-bala 
Maglev irão utilizar os ímãs para a levitação mag-
nética, diminuindo o atrito e, por consequência, 
aumentando a velocidade. Portanto, o magnetis-
mo é um fenômeno de grande potencial que ainda 
tem muito a ser explorado pela tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: Magnetismo; Ímãs; Tecnolo-

gia; Atração; Repulsão. 
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EXP29

INFLUêNCIA DA MÚSICAS 
NAS PESSOAS

 
AUTOR(ES): MARIANA ALCÂNTARA PUONZO, LETÍ-

CIA LIMA BASTOS

ORIENTADOR(ES): Altair dos Santos Cerqueira

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: altair_cerqueira@yahoo.com.br; marypuon-
zo@hotmail.com; tita_belmonte@yahoo.com.br 

A música está presente na vida das pessoas há muito 
tempo. Desde o início dos tempos, ela é uma forma 
que o ser humano encontrou para expressar seus sen-
timentos, vontades e opiniões. Os sons estão presen-
tes no dia a dia de todos nós, influenciando no modo 
como pensamos, no nosso estilo, nas nossas emoções 
e no modo de observar o mundo a nossa volta. As 
músicas mexem com nosso sistema psicológico, por 
isso que às vezes choramos quando escutamos uma 
música triste, nos animamos quando escutamos uma 
mais alegre, e até lembramos de uma pessoa especial 
quando ouvimos a música preferida dela. Portanto, 
esse projeto visa esclarecer o público por que esses 
fenômenos acontecem, apresentando as diferentes 
influências causadas pela música, seus benefícios e 
desvantagens, assim como, descrever sua importân-
cia na vida das pessoas. O tema está sendo proposto, 
pois, tratando-se de algo que está presente em todo 
lugar, pretende-se também apresentar de forma es-
clarecedora todas as suas interferências no ser huma-
no, através de seu aspecto científico, já que grande 
parte da população passa ou passou por experiências 
com a música, porém desconhece essas propriedades. 
Então, foi feito projeto na intenção de chamar a aten-
ção das outras pessoas para a música e dessa forma, 
perceberem isso também. Através das referências 
teóricas utilizadas para a realização desse trabalho, 
apresentação de um gráfico (representando em por-
centagem o modo como algumas mães utilizam a mú-
sica para interferir e ajudar no comportamento dos 
bebês), cartazes explicando um pouco mais sobre as 
mudanças de humor, comportamento e pensamento 
gerados dependendo da música, exibição da parte do 
cérebro afetada quando escuta-se a mesma (a partir 
de uma modelo desse órgão) e também representação 
lúdica do hormônio liberado pela musicalidade, pu-
demos observar e confirmar que de várias maneiras 
ela está presente na vida do homem. Então concluí-
mos que a música pode auxiliar no desenvolvimento 
de capacidades motoras, na inserção de indivíduos 
isolados da sociedade, no tratamento de patologias 
severas como a depressão (mal da atualidade), além 
de influenciar a formação da identidade do indivíduo, 
tornando-a quase que essencial na vida do homem. 

PALAVRAS-CHAVE: Patologias; Música; Tratamento. 

EXP30

INFRAMOTOR 

AUTOR(ES): RAFAEL BRUNO BARBOSA1, HUGO 
ADORNO1

ORIENTADOR(ES): Jorge Lucio Rodrigues das 

Dores2

INSTITUIÇÃO: 1Colégio Sophia; Colégio Estadual 

Edvaldo Brandão Correia2, Salvador, BA

E-MAILS: jorgeluciorodrigues@hotmail.com; raa-
faelbruno@gmail.com; hugo.sa2010@hotmail.com 

O objetivo do projeto é demonstrar o efeito fo-
toelétrico através de um motor acionado por in-
fravermelho e explicar a importância desta des-
coberta nos dias atuais. O efeito fotoelétrico foi 
descoberto pelo físico Heinrich Hertz, mas só foi 
satisfatoriamente explicado por Albert Einstein. 
Este efeito consiste na emissão de elétrons de 
uma superfície metálica devido à incidência de 
radiação eletromagnética de determinada frequ-
ência sobre esta, ou seja, se resume na emissão de 
elétrons induzida pela ação da luz. Quanto maior 
a frequência da onda eletromagnética, maior a 
energia dos fótons, independente da intensidade 
da radiação, com o aumento da intensidade ape-
nas mais elétrons são arrancados da placa, geran-
do maior intensidade de corrente elétrica. Este 
é um projeto de pesquisa científico de objetivo 
explicativo e procedimento experimental, desen-
volvido no Colégio Sophia o qual utilizou os se-
guintes materiais: Um pequeno motor de corrente 
contínua, dois diodos emissor de luz, uma bateria 
de nove volts, uma ponte com oito terminais, uma 
caneta de laser, dois transistores, um clipe para 
bateria e um controle remoto. O motor é aciona-
do remotamente por meio do efeito fotoelétrico, 
o sistema é constituído por um diodo emissor de 
luz, o qual é acionado por outro diodo emissor do 
controle que é de infravermelho, gerando assim 
energia o suficiente para o pequeno motor fun-
cionar. Esse projeto pode funcionar como gerador 
de energia elétrica ou mesmo como sensor capaz 
de medir a intensidade luminosa. Esse efeito é re-
lativamente novo para a física, mas já podemos 
observar seu uso em larga escala na sociedade, 
temos como exemplo bem simples o uso dessa 
fonte de energia em portas de shoppings ou até 
mesmo o sistema que permite acender e desligar 
automaticamente a iluminação das ruas.

PALAVRAS-CHAVE: Gerador de energia; Frequên-

cia de luz; Efeito fotoelétrico. 
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EXP31

LÂMPADA ECOLóGICA 

AUTOR(ES): LARA OLIVIERA PEDREIRA, MILENA 
CAROLINA BARBOSA, BRENDA PEIXINHO MACê-

DO, CAMILA BOAVENTURA OLIVIERA

ORIENTADOR(ES): Maria Goretti Sousa

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: gorettibio@gmail.com; lucaspedreira@
hotmail.com; milabarbosa@gmail.com; familiama-

cedo86@gmail.com; caroldemila@hotmail.com 

Os usos de fontes renováveis ainda são pouco 
aproveitados no Brasil. O foco em ações de con-
servação de energia e a gradual transição para 
um futuro onde predomina o uso da eletricida-
de trazem tantos quantos ou até mais benefícios 
econômicos e sociais, nesse contexto, a energia 
solar aparece como um recurso viável para apli-
cações em comunidades remotas onde não existe 
rede elétrica. Este trabalho tem como objetivo 
de divulgar e apresentar um protótipo da “lâm-
pada ecológica” uma criação simples, criativa e 
de baixo custo. Para realização dessa atividade/
experimento foram utilizados os seguintes mate-
riais: garrafas pets de tamanhos diferentes, agua, 
água sanitária, massa para vedar (massa plásti-
ca); filme fotográfico usado e uma maquete para 
demostrar um tipo de casa. Inicialmente usamos 
uma garrafa pet com a capacidade de 2 litros. Adi-
cionamos duas tampas de cloro a água da garrafa 
para evitar que ela se torne verde (por causa da 
proliferação de água), protegemos a tampas com 
fita preta. Passamos vaselina nem toda parte an-
terior da garrafa antes de colocá-la no buraco da 
“telha” da maquete, para um encaixe perfeito a 
garrafa deve ser colocada de cima para baixo, já 
cheia de água. Pesquisas apontam, que lâmpadas 
ecológicas confeccionadas com garrafas pets de 
2litros ou mais tem uma potência entre 40 e 60 
watts, mas deve-se levar em conta a incidência 
de luz e estação do ano. O trabalho foi relevante 
por relacionar a construção de um utensílio sus-
tentável e conhecimento cientifico, facilitando o 
entendimento da relação desses elementos com 
a nossa vida. E essa oportunidade de participar 
seria o primeiro passo de podemos com 11 anos 
mudar o país.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Energia; 

Lâmpada ecológica.

EXP32

LED`S NO INFINITO 

AUTOR(ES): MERCEDES OLIVEIRA FERREIRA, 
PAULO VICTOR SILVA ARIZE

ORIENTADOR(ES): Suely Ribeiro Santos

INSTITUIÇÃO: Centro Juvenil de Ciência e Cultura 
(CJCC), Salvador, BA

E-MAILS: suely.cjcc@gmail.com; mercedeso-
liv16@gmail.com; pauloarize2630@gmail.com 

O ensino de disciplinas como física e matemá-
tica no ensino médio é muitas vezes associado 
a conteúdos de difícil compreensão por parte 
dos alunos. O imaginário que se forma em torno 
dessas disciplinas, tidas como “difíceis”, deve-se, 
muitas vezes, ao fato das escolas explorá-las a 
partir de um modo teórico. Por outro lado, hoje 
existem muitas experiências positivas em relação 
ao ensino das ciências, voltadas para a prática e 
que trazem para o universo da escola as situa-
ções concretas do cotidiano para estimular os 
estudantes ao ato de aprender. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho é apresentar, através do 
relato de experiência, a construção de um espe-
lho infinito com leds - que dão forma a figuras 
geométricas - por uma estudante do ensino médio 
participante da Oficina Embaixadores da Ciência, 
do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, Salvador 
(SEC – BA). O espelho infinito consiste em uma 
ilusão de óptica obtida através da reflexão múlti-
pla da luz exposta entre um espelho plano e um 
vidro com película de controle solar. Na pesquisa 
são utilizados para a construção do espelho ma-
teriais diversos, como: madeira, espelho plano, 
vidro com película espelhada, leds, resistores, fios 
e uma plataforma Arduino. A formação das figu-
ras geométricas desejadas é controlada por uma 
plataforma Arduino possibilitando assim o efetivo 
controle dos leds como fonte de luz. No espelho 
construído na pesquisa são inseridas formas geo-
métricas para auxiliar no aprendizado do conteú-
do “óptica geométrica”, auxiliando diretamente no 
ensino da física e da matemática e estimulando o 
protagonismo juvenil no ensino médio.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência; Espelho infinito; 

Leds; Arduíno.



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      76

EXP33

LIXEIRA ECOLóGICA 

AUTOR(ES): CAMILA KARKEVITCH ABUDE, LARA 
SANTIAGO PAIXÃO, MARIA EDUARDA COSTA SIL-

VA, MARIA CLARA TRINDADE FREITAS, MARIA 
DE SANGALO NUNES, PEDRO LINS SOUZA

ORIENTADOR(ES): Jaqueline de Jesus Oliveira 

Santos

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: jaqueline@colegioanglobrasileiro.com.br; 
camila.abude0307@gmail.com; cpaixao2807@gmail.
com; isabelafraga@terra.com.br; mctrind@hotmail.
com; mariagucav@gmail.com; nicialins@gmail.com 

Em nosso dia-a-dia, percebemos que poucas pes-
soas param para pensar em problemas que po-
dem ser resolvidos para melhorar o mundo. A 
maioria dos indivíduos não pensa sobre a melhor 
maneira de descartar os resíduos sólidos gerados 
pelo seu consumo e acaba não participando da 
coleta seletiva. Os resíduos recicláveis (papel, 
plástico, metal e vidro) podem ser encontrados 
em shoppings, clubes, hospitais, ruas etc. Após 
estudarmos esses aspectos, decidimos criar uma 
lixeira ecológica, com a função de conscientizar e 
induzir as pessoas a descartarem o lixo adequa-
damente, visando diminuir o acúmulo nos lixões 
e, consequentemente, o risco de doenças, a polui-
ção e acidentes, além de contribuir para a geração 
de emprego a partir do aumento dos índices de 
reciclagem. A partir do nosso projeto, o código 
de barras dos produtos terá uma sequência que 
identifica a sua composição, de acordo com o ma-
terial predominante. Para descartar um resíduo, o 
usuário deverá aproximar o produto ao leitor de 
código de barras e a tampa correspondente abrirá 
automaticamente. A lixeira poderá ser destravada 
através de um cartão magnético e o responsável 
pela coleta poderá realizar a troca dos sacos que 
estarão em compartimentos devidamente identi-
ficados. A lixeira ecológica poderá ser produzida 
de acordo com a necessidade do local.

PALAVRAS-CHAVE: Lixeira; Reciclagem; Leitor.

EXP34

O USO DE LODO DE ESGOTO 
COMO ADUBO 

AUTOR(ES): JOÃO GABRIEL WECKERLE SOBREIRA, 
JOÃO GUILHERME BRIGE ALVES, MILENA RAMOS 
MASTROLORENZO, ALESSANDRA MARIA VIEIRA 

SANTOS

ORIENTADOR(ES): Cássia Verônica de Almeida Moruz

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: moruzcassia@gmail.com; ingridweckerle@
gmail.com; narabrige@gmail.com; milena.mastroloren-

zo@gmail.com; maria.parish@hd.com.br 

O lodo de esgoto é uma mistura de substâncias que 
geralmente se caracteriza por apresentar minerais, 
coloides e partículas provenientes de matéria orgâni-
ca. No Brasil, a disposição final do lodo geralmente é 
o aterro sanitário. Além do alto custo, que pode che-
gar a 70% do custo operacional de uma ETE, a dis-
posição de um resíduo com elevada carga orgânica 
no aterro, agrava ainda mais o problema com o lixo 
urbano. Este lodo tem várias utilidades uma delas 
é uso como adubo. Esse projeto tem como objetivo 
demonstrar a viabilidade de uso do lodo de esgoto 
tratado como adubo no cultivo de diversas culturas e 
alertar para os riscos da utilização incorreta do lodo 
de esgoto, devido a alta concentração de coliformes 
e metais pesados. Para a demonstração do projeto, 
utilizamos uma maquete mostrando os processos que 
o lodo de esgoto passa até virar adubo. Além disso 
demonstramos uma experiência para comprovar que 
o adubo feito de lodo de esgoto possui o desempe-
nho em média 20% superior ao adubo industrializado. 
Esse experimento consiste de plantar feijões em 3 va-
sos, devidamente identificados pelas etiquetas A, B e 
C. Posteriormente adicionamos terra em todos os va-
sos, acrescentamos no vaso B adubo industrializado 
e adubo feito de lodo de esgoto no vaso C. Pudemos 
observar que quando plantamos no vaso com adubo, 
percebe-se que, ao decorrer dos dias pode demorar 
de crescer, já com lodo que contém bastante matéria 
orgânica, além de crescer mais rápido pode gerar um 
fruto de melhor qualidade do que o adubo industria-
lizado. Estudos feitos pela Embasa em uma plantação 
de coqueiros na Costa do Sauipe Bahia, mostram que 
o adubo feito de lodo de esgoto cresceu mais rápido, 
assim os coqueiros apresentam a água mais fresca e 
com gosto melhor do que os coqueiros que utilizaram 
adubo industrializado. Em nossas pesquisas conclu-
ímos que o reaproveitamento do lodo que iria para 
o aterro sanitário poluindo o meio ambiente e agra-
vando ainda mais os problemas com o lixo urbano, 
sendo reaproveitado de uma forma sustentável, como 
adubo além de não poluir a terra, ajuda na fertiliza-
ção das plantas.

PALAVRAS-CHAVE: Adubo; Lodo; Compostagem. 
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EXP35

PARA VOCê: O QUE É MUSEU? 

AUTOR(ES): ANA ELISANGELA AMOR DIVINO SAN-
TOS E SANTOS¹, ANDERSON NASCIMENTO FELIX¹, 

JOSÉ VICTOR BISPO CERQUEIRA¹, RAFAELA DE 
JESUS SANTOS¹

ORIENTADOR(ES): Felipe Barbosa Dias2

INSTITUIÇÃO: ¹Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro; 2UFBA - Universidade Federal Da 

Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: lipe_dias92@msn.com 

A educação não formal ou semiformal se refere às 
atividades pedagógicas que ocorrem no museu e hi-
bridizam aspectos da educação formal e informal. Um 
dos espaços que hoje em dia é considerado como um 
ambiente educacional não-formal é o museu. Sen-
do um tipo de mídia da educação, esses espaços são 
fundamentais, pois essa formação ajuda as pessoas 
a pensar, traz autonomia e faz com que tenham uma 
compreensão do todo. O potencial didático dos museus 
para ensino e divulgação da ciência vem sendo forte-
mente utilizado nos espaços escolares. Difundir o co-
nhecimento e intensificar o aspecto de “ensino-apren-
dizagem” das ações museais nas escolas tem sido um 
desafio até o início do século XXI. Nos últimos anos a 
realidade é outra, experiências positivas entre escolas 
e museus estão sendo bem estabelecidas, muitas delas 
em suas dimensões cognitivas e afetivas. Apesar dis-
so, um dos grandes problemas que existe hoje em dia, 
principalmente no Brasil, é a falta de conhecimento 
das pessoas sobre o que na verdade se constitui um 
museu e qual a sua finalidade. O experimento “Para 
você: o que é museu? ” Irá promover uma discussão 
com o público a fim de questionar quais são as funções 
dos museus atualmente e tentar desmistificar a ideia 
que a maioria das pessoas tem sobre esses espaços: 
onde museu é um lugar que só tem coisa antiga. O 
experimento é composto por três caixas contendo as 
palavras “Comunidade”, “Museu” e “Educação” em cada 
uma separadamente, e 15 imagens referentes às res-
pectivas palavras, contendo desde dinossauros, con-
junto de pessoas, até ações educativas realizadas em 
jardins zoobotânicos. O participante será orientado a 
colocar as imagens em uma das três caixas correspon-
dentes à sua frente que se relacionam com o museu, a 
comunidade ou a educação de acordo com sua opinião. 
Posteriormente, as caixas serão abertas e o partici-
pante irá ser questionado do por que ter inserido as 
imagens nas respectivas caixas. Dentro delas haverá 
outros elementos (imagens, conceitos, objetos) com di-
ferentes modos de interpretação para cada palavra. Ao 
final, pretende-se realizar uma discussão sobre o tema 
“Museu” enfatizando sua função no setor educativo e 
relacionar o papel dos museus com o ambiente esco-
lar. Também será realizado um questionário avaliativo 
com o intuito de investigar a percepção do público par-
ticipante sobre o tema aqui proposto antes e após a 
realização do experimento.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Educação não formal; Di-

vulgação científica.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

EXP36

PAVIMENTO INOVADOR 

AUTOR(ES): BÁRBARA ALVES RAFAEL, ENZO SOU-
ZA SIQUEIRA, HENRIQUE VIEIRA DA COSTA DE 

CAMARGO, MARIA EDUARDA PEPPES BICALHO, 
MARIANA CARVALHO SANTOS

ORIENTADOR(ES): Roque F. Araújo Filho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA.

E-MAILS: roquefaf@yahoo.com.br; barbararafael@
gmail.com; adrianagrabner@yahoo.com.br;  henri-
quecamargo@gmail.com; mariaeduardabicalho@

gmail.com;   marianacarvs@hotmail.com 

Por conta da falta de manutenção, enchentes, for-
mações de ilhas de calor, falta de sinalização, etc., a 
qualidade das ruas e estradas vem sendo questio-
nada constantemente no Brasil. Objetivando apri-
morar o asfalto (principal componente das vias), 
foi idealizado um novo tipo de pavimentação, 
formado por uma parte permeável, permitindo a 
volta da água aos lençóis freáticos, e uma parte 
contendo células fotovoltaicas, desenvolvendo 
energias renováveis no país. A criação do projeto 
ocorreu com o suporte de dois projetos já existen-
tes (Solar Roadways e um projeto da Politécnica da 
USP) e de outras fontes para maior aprofundamen-
to no assunto, para que assim se tornasse possível 
criar um pavimento com ambos. Para representar 
nossa ideia fizemos uma maquete representativa 
de uma rua com o pavimento inovador. Ao cons-
truirmos nosso projeto, percebemos que a viabili-
dade do projeto é questionável para o Brasil atual. 
A verba necessária para sua realização é alta e não 
é uma prioridade para o país, que hoje precisa de 
projetos que demonstrem retorno em menor perí-
odo de tempo do que o nosso, um projeto de longa 
data. Ainda assim, acreditamos que o projeto pode 
ser implantado em um futuro não tão distante, já 
que energia, a questão da água e a necessidade de 
fontes renováveis se agravam cada vez mais ao 
passar dos anos.

PALAVRAS-CHAVE: Pavimento; Energia renová-

vel; Asfalto permeável; Célula fotovoltaica. 
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EXP37

PROJETO CONTROLE FLORESTAL 

AUTOR(ES): CAMILA DUTRA PINHEIRO, CECÍLIA SAN-
TOS SILVEIRA, CLÁUDIA ANDRADE BRITTO, JÚLIA 
KATAOKA RAMOS, LUCA LOPES MARTINHO, VITOR 

UALLY DE OLIVEIRA

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 
Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; 
danielacap@ig.com.br; iara.silveira@hotmail.com; ka-
rine.andrade@ig.com.br; betekataoka@hotmail.com; 

rocalopes@ig.com.br; adriana.ually@hotmail.com 

O desmatamento é um dos maiores problemas do 
mundo, mas a maioria das pessoas não se importa 
com isso. Parte da falta de água, a extinção de ani-
mais, a perda de vegetação e a mudança climática 
são algumas das consequências causadas pelo des-
matamento. Apesar disso, as pessoas continuam sem 
dar a devida importância para o que pode determinar 
a conservação e o futuro de muitos seres vivos e a 
extinção tanto da fauna quanto da flora.    Algumas 
organizações, como o IBAMA e o Greenpeace, fazem 
campanhas e reduzem como podem o desmatamento 
ilegal, porém muitos caminhões conseguem extrair 
madeira ilegalmente da natureza. Pensando em todos 
os impactos ambientais causados pelo desmatamen-
to, foi tida a ideia de um chip instalado em caminhões 
transportadores de madeira, apresentado na Feira 
das Ciências do Colégio Anglo-Brasileiro (2015). A 
ideia consiste em um chip que seria instalado em ca-
minhões previamente cadastrados e licenciados pelos 
órgãos competentes. O chip seria instalado no cami-
nhão e este estaria informações de onde e para onde 
a madeira estaria sendo transportada como também 
peso máximo. O veículo de transporte quando passar 
por um posto da polícia rodoviária seria inspecionado 
por um aparelho manual que informaria ao policial, 
informações da carga e do condutor, que poderia ser 
liberado em seguida caso a vistoria não apresentar 
nenhuma irregularidade. No chip seria registrado com 
informações essenciais para evitar a retirada ilegal 
de madeira, tais como o número de árvores permi-
tidas para a extração, local onde foi feita a retirada 
de madeira legal, a autorização mediante ao cadastro 
da placa do veículo, empresa e condutor. Esse projeto 
possibilitará a redução do transporte ilegal de madei-
ra, contribuindo para a diminuição do desmatamento 
e a redução dos impactos e melhoria na conservação 
das espécies de arvores e animais.

PALAVRAS-CHAVE: Desmatamento; Controle; Ilegal; 

Fiscalização; Redução. 

EXP38

QUE AMOR CORRE NAS SUAS 
VEIAS?

AUTOR(ES): YVELINE VASCONCELOS, CAROLINA 
COSTA DA SILVA SOUZA

ORIENTADOR(ES): Álvaro da Silva Vieira Filho, Ri-
cardo Faria

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: yveline.vasconcelos@gmail.com; carol-
costa.s@hotmail.com; alvaronline@gmail.com; ricar-

dof_filho@hotmail.com 

Saber o tipo sanguíneo é essencial. Este conhecimen-
to, apesar de não ser muito difundido atualmente, é de 
extrema importância, ao passo que sua posse viabiliza, 
por exemplo, a doação de sangue sem expor os recep-
tores a problemas provenientes da incompatibilidade 
sanguínea e, quando possível, a exclusão de possibili-
dades no reconhecimento de paternidade e perícia cri-
minal. Existem diferentes tipos de sistemas sanguíneos. 
Iremos, entretanto, dar enfoque aos sistemas ABO e D, 
já que são os únicos de importância médica. No siste-
ma ABO, a expressão fenotípica se dá a partir de uma 
herança poli alélica, resultante da interação dos alelos 
Ia, Ib (codominantes) e i (recessivo). Os alelos dominan-
tes expressam-se formando glicoproteínas específicas 
do glicocálix, dotadas de antigenicidade, denominadas 
aglutinogênios. A expressão diferencial destes alelos é 
o determinante na classificação dos grupos sanguíneos. 
Suas combinações resultam em seis genótipos e quatro 
fenótipos distintos: as amostras de sangue em que são 
reconhecidos apenas aglutinogênios A e aglutininas an-
ti-B são classificadas como do tipo A, e os que possuem 
apenas aglutinogênios B e aglutininas anti-A são do tipo 
B. Os indivíduos com tipo sanguíneo O, são desprovidos 
de hemácias com os aglutinogênios A e B, possuindo os 
dois tipos de aglutininas no plasma, enquanto aqueles 
com tipo AB, por sua vez, possuem ambos aglutinogê-
nios e não possuem aglutininas. O sistema D (ou fator 
RH), apesar de também ser classificado a partir da pre-
sença/ausência de uma proteína associada à membrana 
das hemácias, é independente do sistema ABO, sendo 
condicionado da seguinte forma: as pessoas que pos-
suem no sangue o fator Rh são definidas como RH+, e 
as que não possuem, como RH-. Justifica-se a determi-
nação e estudo deste sistema sanguíneo pelo fato do 
mesmo relacionar-se com situações de incompatibilida-
de materno fetal. Por meio do nosso trabalho, visamos 
prevenir a população com relação aos perigos ocasio-
nados pela incompatibilidade sanguínea, determinada 
pelas reações de aglutinação específicas antígeno-anti-
corpo, ocasionando complicações como: febre, calafrios, 
icterícia, hematúria e morte. Para a demonstração dos 
tipos sanguíneos, serão apresentadas lâminas prontas 
para a demonstração, nas quais amostras de sangue, 
previamente coletadas, reagiram de acordo com a téc-
nica conhecida como tipagem sanguínea direta. Em sín-
tese, as amostras coletadas foram misturadas com pe-
quenas coleções de aglutininas anti-A, anti-B e anti-D: 
a presença ou ausência de aglutinação determinará o 
tipo sanguíneo.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema ABO; Fator Rh; Sangue.
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EXP39

QUIMIOLUMINESCêNCIA: DA 
NATUREZA FEZ-SE A LUZ

AUTOR(ES): JOÃO MAURICIO COELHO LOURENÇO, 
MARCO ANTÔNIO CRUZ SOUZA, LUCAS DA PAZ 

MAGALHÃES, LUÍSA MAQUIEIRA MENEZES

ORIENTADOR(ES): Álvaro da Silva Vieira Filho, Ed-
gard João Nicolau Neto

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: alvaronline@gmail.com; nicolauneto@
hotmail.com; mauricio-joao2000@hotmail.com; 

mscruz2012@hotmail.com.br; lucas-paz99@hotmail.
com; luisa_m_mendes@hotmail.com 

A luminescência se faz presente em nossas vidas 
sob vários aspectos, desde pulseiras brilhantes de 
festas até como auxiliar na medicina. O conceito 
físico da luminescência foi formulado no século 
XIX, mas desde a antiguidade o ser humano já se 
maravilha com a emissão de luz não relacionada 
ao calor. A Quimioluminescência é uma das várias 
formas da luminescência, sendo definida como 
a emissão de luz associada com a dissipação da 
energia sem a emissão de calor. Segundo o mode-
lo atômico de Bohr, ao participar de uma reação 
química os elétrons da substância recebem ener-
gia e saltam para as camadas mais externas do 
átomo e, ao voltar, liberam energia em forma de 
luz. O experimento demonstra um tornado lumi-
noso e tem como principais objetivos apresentar 
o fenômeno da Quimioluminescência e suas valo-
rosas contribuições no dia a dia. O experimento 
consiste de um pote de vidro cheio de água so-
bre um HD, o qual possui um super imã no centro 
do disco e um arame no interior. Quando ligado 
a uma fonte de energia, o HD roda e o imã faz o 
arame girar, formando um pequeno redemoinho, 
um tornado magnético. Ativando a reação química 
presente no bastão de luz e derramando o líqui-
do quimioluminescente contido nele, cria-se um 
tornado luminoso. Com base nesse experimento, 
pode-se observar um exemplo da presença da 
Quimioluminescência no cotidiano e como ocorre, 
de fato, essa emissão de luz. Diante de diversos 
estudos e abordagens acerca do tema, podemos 
constatar que essa forma de luminescência já 
possui importantes aplicações, como em análises 
clínicas e na perícia criminal. Portanto, a Quimio-
luminescência não é somente um fenômeno quí-
mico notável, como também é verdadeiramente 
significativa ao ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Quimioluminescência; Mode-

lo Atômico; Perícia Criminal. 

EXP40

RACIONAMENTO: SOLUÇÃO PARA 
A CRISE HÍDRICA MUNDIAL?

 
AUTOR(ES): MARIA LUIZA ANDRADE CERNADAS, 

LARA MIRANDA ALPOIM BRAGA, BEATRIZ DELFINO 
ONETY, LUIZA ELEODORA BORJA ALMEIDA ANDRADE

ORIENTADOR(ES): Edgard João Nicolau Neto

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: nicolauneto@hotmail.com; mia@cernadas.
com.br; lara.miranda18@yahoo.com.br; beatrizone-

ty_@hotmail.com; luizaborja@gmail.com 

No século XXI, a crise hídrica brasileira vem se 
agravando com o passar do tempo. Segundo da-
dos estatísticos da ONU, a escassez de água afe-
tará dois terços da população mundial em 2050 
devido ao uso excessivo de recursos hídricos. 
Atualmente, 40% da população mundial sofre 
com a falta de água. Pensando nessas estatísti-
cas, nosso projeto foi criado para evitar um dano 
maior no futuro e tentar melhorar a situação atu-
al. Além da utilização do redutor de vazão, que é 
uma peça de fácil instalação que pode diminuir 
pela metade a quantidade de água que sai das 
torneiras diminuindo o desperdício, nosso pro-
jeto traz outras soluções de economia de água, 
como por exemplo, a utilização de garrafas pet 
no interior das descargas sanitárias com o obje-
tivo de reduzir o espaço interno das mesmas e 
garantir um menor consumo de água. Em 2014, 
o início da crise hídrica no Brasil fez muita gente 
repensar em medidas de prevenção ao desper-
dício e criação de diversas formas de economia 
hídrica que, se forem divulgadas corretamente, 
podem ajudar a reduzir os gastos desnecessários 
e, consequentemente, diminuir a falta de água no 
futuro. Durante a elaboração deste projeto, pode-
mos concluir que devemos preservar a água, já 
que esta é importante para todos os seres vivos 
e, com a crise em vigor, poderíamos acabar mais 
rapidamente com a água do que se era imagi-
nado, já que o racionamento poderia não ser a 
melhor maneira de economizar, pois prejudica-
ria as indústrias e as construções que precisam 
desta matéria prima, e isso acabaria afetando o 
modo de vida da população. Portanto apresentan-
do maneiras de diminuir o desperdício, podería-
mos dar um grande passo para salvar a espécie 

humana, que é totalmente dependente da água. 

PALAVRAS-CHAVE: Escassez; Desperdício; Água; 

Medidas de prevenção. 
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EXP41

SENSOR INTELIGENTE 

AUTOR(ES): JOÃO ARTHUR PEREIRA DE MELO NETO, 
LETÍCIA SOUZA, MARIA LUIZA ARAGÃO, MARIANA 

SANTAROSA PERRONE DE OLIVEIRA

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de Car-
valho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; ar-
thurdacto@hotmail.com; letiparcerosouza@gmail.com; 

malu.vpa1@gmail.com; andreastario@yahoo.com.br 

A água é essencial para a vida, entretanto, as 
pessoas sempre pensam em problemas relaciona-
dos à poluição e falta d’água. O nosso projeto irá 
abordar sobre a falta de atenção dos proprietá-
rios com o reservatório de água, que muitas ve-
zes pode estar contaminado. Esse é um problema 
pouco discutido pela sociedade, mas muito impor-
tante. Por isso nós desenvolvemos um sensor que 
ajudaria nessas situações. Com o objetivo de me-
lhorar a saúde da população, foi criado um sensor 
que detecta organismos na água. Foram realiza-
das pesquisas para desenvolver o sensor inteli-
gente, uma entrevista com um engenheiro quími-
co e com pessoas com caixas d’água, e para saber 
mais informações. Com base nas pesquisas, foi 
desenvolvido um sensor que detecta micro e ma-
cro organismos dentro de caixas d’água. O sensor 
é movido a bactérias, que formam uma corrente 
elétrica e, quando entram em contato com qual-
quer outro organismo param de funcionar, assim 
mandam um aviso a partir de um cabo, para uma 
tela, informando que necessita a limpeza da caixa 
d’água. Conclui-se que este projeto possibilita que 
muitas doenças, que ocorrem em moradores que 
necessitam armazenar a água, sejam evitadas. 
Reduzindo as incidências de doenças provocadas 
pela contaminação dos reservatórios e mantendo
-a saudável e de boa qualidade para o consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Sensor; Reservatório; Conta-

minação.  

EXP42

SUPER REGADOR PARA VIAGENS 

AUTOR(ES):  ALICE SARNO MENEZES, LUANA 
ABBEHUSEN SOARES, LUÍZA PRESIDIO, MARIANA 
BITENCOURT FONSêCA CARVALHO, PALOMA MAÍ-

RA SCHAEBER BUSCH, PEDRO MOTA

ORIENTADOR(ES): Juliana Abbehusen Freire de 

Carvalho

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: juliana@colegioanglobrasileiro.com.br; 
sarnomenezes@gmail.com; lua.abbehusen@outlook.
com; luizapresidio@yahoo.com.br; mcarvalho1082@

gmail.com; palomamaira6@gmail.com; mota.pe-

dro123@outlook.com 

Hoje em dia, a rotina das pessoas tem sido mui-
to corrida e por isso, elas não têm tempo para 
regar suas plantas, principalmente quando estão 
ausentes. Com o objetivo de amenizar esse pro-
blema, resolvemos fazer um irrigador automático 
interno que possa ser programado para fazer as 
regas periódicas mesmo quando as pessoas es-
tiverem impossibilitadas de fazê-lo, como por 
exemplo, por motivo de viagem. Para viabilizar 
o nosso projeto, pesquisamos sobre o funciona-
mento de um irrigador automático externo, o fun-
cionamento do programador e de todo o sistema, 
para que pudéssemos adaptá-lo às nossas casas 
e apartamentos. Para comprovar a dificuldade 
enfrentada pelas pessoas em relação à rega das 
plantas, fizemos uma pesquisa de campo e cons-
tatamos que a maioria dos entrevistados não pos-
suem plantas, pois a rega é um problema quando 
planejam suas viagens. Para tentar resolver esse 
problema, fizemos um protótipo de uma casa com 
um sistema automático de irrigação programável. 
O sistema, além de ser capaz de irrigar as plantas 
na ausência dos proprietários, pode controlar o 
fluxo de água, gerando economia e eficiência. O 
Super Regador para Viagens mostrou-se ambien-
talmente e economicamente viável apresentan-
do-se ao público como um mecanismo importante 
para amenizar as dificuldades que as pessoas têm 
para manter a irrigação das suas plantas mesmo 
quando estão ausentes.

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação; Plantas; Viagem.
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EXP43

SUSTENTABILIDADE Z 

AUTOR(ES): DAVID BELO, ROBERTA ANDRADE 
FRÁGUAS

ORIENTADOR(ES): Jorge Bugary

INSTITUIÇÃO: Colégio Adventista de Itapagipe, 
Salvador, BA

E-MAILS: betafraguas@live.com 

Termos como “produtos ecologicamente corretos”, 
“sustentabilidade” e “meio ambiente” permeiam 
esta “Geração Z” no mundo. Mas, a sustentabili-
dade ainda não é hábito no cotidiano. Este é um 
período de transição na educação ambiental da 
população que precisa firmar iniciativas que vi-
sam o futuro. Garantir os recursos naturais ne-
cessários para as próximas gerações possibilita 
a manutenção dos recursos naturais e garantia 
de uma boa qualidade de vida, porém o homem 
esquece que quando promove à destruição da 
natureza ele está se autodestruindo, como no 
caso da poluição através do lixo que em alguns 
casos levam milhões de anos para se decompor. 
Pensando em desenvolver ideias para utilização 
do plástico biodegradável a partir da mandioca 
almejamos utilizar a presente proposta como em-
balagens naturais para a produção de polpas de 
frutas através do amido e ácido poli lático, estes 
se dissolvem e serão absorvidos no sistema di-
gestório do homem. A polpa de fruta produzida 
com o Plástico biodegradável do amido da man-
dioca para embalagens de polpa de frutas comes-
tível estará envolvida numa embalagem que tem 
consistência sólida e que é constituída por um 
invólucro feito de amido da mandioca e açúcar 
invertido, de forma e capacidade variáveis.  Con-
siderando-se que uma fábrica de polpa de fru-
tas pode chegar a produzir toneladas de polpas 
de fruta por mês, evitaríamos a descarte destes 
milhares de saquinhos plásticos que envolvem a 
polpa de fruta como embalagem destes produtos 
na natureza. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodegradável; Plástico; Sus-

tentabilidade.

 
EXP41 

TÉRRARIO: RELATO DE 
EXPERIMENTO NO COLÉGIO 

ESTADUAL LUIZ VIANA 

AUTOR(ES): CÂNDIDO DIAS FERREIRA NETO

ORIENTADOR(ES): Cláudia Dias de Santana, Gilberto 
Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA

E-MAILS: cdsantan@ufba.br; gilb.bomfim@yahoo.com.
br; ferreiraneto.c@gmail.com 

A experimentação no ensino de biologia é de ex-
trema importância no processo ensino-aprendi-
zagem e soma-se a importantes contribuições na 
busca do conhecimento de forma lúdica. O terrário, 
também chamado de micro jardim, é um ecossiste-
ma em miniatura mantido dentro de um recipiente 
de vidro ou plástico. Visando a utilização do ter-
rário como instrumento em experimentação, este 
trabalho teve como objetivo simular ecossistemas 
em pequenas proporções para, a partir destes, de-
monstrar o ciclo da água, o ciclo do carbono, tipos 
de solo e correlacionar tais temas em uma aborda-
gem lúdica. O experimento foi realizado em sábado 
letivo em oficina experimental no Colégio Estadual 
Luiz Viana em Salvador, Bahia. O modelo de terrá-
rio utilizou em sua construção materiais recicláveis 
com base feita com garrafa pet e outros materiais 
de fácil acesso, tais como pedras, areia, terra ve-
getal, plantas de pequeno porte e plástico filme. 
No experimento foram utilizadas duas garrafas 
pets de 2 litros, e dentro de cada uma foi montada 
três camadas de substrato onde a primeira cama-
da seria com pedras para representar a rocha ma-
triz, uma camada de areia para representar parte 
do solo arenoso e terra vegetal para representar o 
solo mais fértil e que permite um melhor plantio de 
várias culturas. Além da montagem das camadas 
do solo, foram plantadas algumas plantas pequenas 
com as raízes bem conservadas para a demonstra-
ção do experimento. O diferencial entre as duas 
amostras era que em um dos recipientes possuía 
mais areia e no outro terrário mais terra vegetal. 
O interesse dos alunos sobre o experimento foi 
tanto que gerou perguntas do tipo: ‘’como a planta 
sobrevive tanto tempo com o recipiente fechado? 
’’, ‘’de onde a planta tira o oxigênio para sobrevi-
ver? ’’, ‘’por que em um recipiente tem mais terra 
vegetal do que na outra? Tais perguntas possibili-
taram uma melhor explicação de como o ciclo da 
água começava, sobre o ciclo do carbono, sobre as 
diferenças de solos e como solos diferentes iriam 
interferir no ciclo da água ocorrendo no terrário e 
consequentemente na natureza. O modelo utilizado 
permitiu aos alunos uma maior percepção e com-
preensão dos temas abordados, além de possibi-
litar observações e levar a questionamentos. Este 
pode ser apresentado e discutido em todas as sé-
ries do ensino fundamental e médio e serve como 
importante ferramenta no ensino-aprendizagem. 

Palavras-Chave: Terrário; Ciclo da Água; Experimentação. 
Financiamento: PIBID/CAPES.
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EXP42

TIPOS DE SUTURAS: 
COMPLICAÇÕES E BENEFÍCIOS 

AUTOR(ES): FERNANDA LEVINDO PEIXOTO SAN-
TOS PEREIRA, CAROLINA BRUNO ANDRADE, 

PRISCILA ALCKMIM DE OLIVEIRA MAGNAVITA DE 
SOUZA, VICTóRIA RIBEIRO DE ALMEIDA

ORIENTADOR(ES): Altair dos Santos Cerqueira

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: altair_cerqueira@yahoo.com.br; mila@
fernandopeixoto.com; carolinabrunoandrade@

gmail.com; prialkmim@hotmail.com; vickalmeida@

globo.com 
Com base no tema “tipo de suturas: complicações 
e benefícios”, podemos afirmar que suturas, mais 
conhecidas como pontos cirúrgicos, são ligações 
utilizadas por profissionais de saúde, em áreas 
do corpo humano, com a finalidade de mantê-las 
unidas ou fechadas. Há mais de 2000 a.C., fios 
como barbantes e tendões de animais, já eram 
utilizados para suturas. Desde então, diversos 
materiais foram fundamentais na fabricação de 
fios para procedimentos cirúrgicos, como por 
exemplo, seda, algodão, intestino de animais, cri-
na de cavalo, entre outros. Quando esse proce-
dimento não é feito com o devido cuidado, pode 
ocasionar infecções ou até a falha na cicatrização, 
e abertura dos pontos da sutura. Este tema tão 
estimulante, mostrando formas de tratamento 
para os problemas que podem ocorrer, ajudando 
a evitá-los, reforçando a importância da sutura e 
apresentando a evolução dos métodos utilizados, 
é objetivo deste trabalho. Buscando uma forma 
prática e clara para apresentar este trabalho, op-
ta-se por experiências com a utilização de placa 
de borracha, mostrando um pouco de como se faz 
esse procedimento cirúrgico, além da apresenta-
ção de um quadro com os tipos de fios, agulhas, 
e outros instrumentos utilizados nesse processo. 
O uso de algumas imagens e textos também se 
fará presente, de forma a garantir a melhor com-
preensão desse importante procedimento médico, 
que apesar de ser aparentemente simples, suscita 
muitas vezes pequenas dúvidas, por conta da fal-
ta de informação. Pode-se concluir que “suturas” 
é um tema, pouco abordado e de relativo conheci-
mento, sendo, entretanto, muito importante e por 
isso deve ser melhor discutido em instituições de 
ensino, visto que as intervenções cirúrgicas na 
atualidade, vem crescendo de forma exponencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Suturas; Benefícios; Saúde; 

Evolução. 

EXP43

TRANSGêNICOS: O QUE TEM NA 
SUA MESA?

AUTOR(ES): MARIA CLARA SANTOS MELO, JÚLIA 
PAVESE ARAÚJO, VALERIA ROMEO PRADA

ORIENTADOR(ES): Andréa Lamarca

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: andrealamarca@gmail.com; rosegleideme-
lo@gmail.com; mabel0078super2@gmail.com; clari-

cecaps@gmail.com 

Nas últimas décadas, a biotecnologia agrícola, 
em especial a relacionada com a produção de ali-
mentos para consumo humano têm sido objeto de 
intensos debates no contexto nacional e interna-
cional, bem como, o papel da ciência no meio de 
conflitos teóricos e práticos provenientes das hi-
póteses sugeridas nos ambientes científicos, aca-
dêmicos e sociais. Como parte do processo, são 
considerados os resultados de diversas pesquisas 
de opinião pública que procuram apresentar a 
aceitação ou rejeição do público consumidor das 
novas biotecnologias e ainda os efeitos de sua 
ingestão alimentar. Podemos distinguir as pesqui-
sas por área ou setor de encaminhamento desde 
o industrial, o individual, o acadêmico e também 
os órgãos governamentais e não-governamentais 
envolvidos. As atitudes e percepções do público 
alvo em relação aos transgênicos exigem uma ex-
tensão de metodologias e ferramentas. Os dados 
obtidos nessa pesquisa, devem se constituir em 
um primeiro passo fundamental para os proces-
sos de reconhecimento e conscientização da in-
gestão de alimentos transgênicos, os seus efeitos, 
quais alimentos transgênicos são utilizados no 
dia a dia, a origem, os mitos e verdades sobre os 
mesmos. Para alcançarmos esses objetivos fare-
mos uma exposição de alguns alimentos encon-
trados facilmente nos mercados e supermercados 
de origem transgênica; faremos uma breve expo-
sição sobre o que é e como é obtido, bem como, 
o que é mito e o que é verdade. Ainda sobre os 
transgênicos aplicaremos um questionário sobre 
os assuntos abordados. Assim, saberemos qual o 
posicionamento dos consumidores, apresentação 
dos produtos nos mercados, e os tipos de infor-
mações que nós dispomos para identificação dos 
organismos geneticamente modificados (OGMs) 
nos alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Transgênicos; Alimentos; Nu-
trição; Biotecnologia. 
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EXP44

TUBOS SONOROS 

AUTOR(ES): PEDRO HENRIQUE FREITAS, LUIZ 
OTÁVIO ALMEIDA COSTA, MATHEUS PIMENTEL, 

HANNA ZAIRA DE CARVALHO, ENZO LAGO, MARI-
NA BRAMONT BASTOS, MARCELLE PITTA

ORIENTADOR(ES): Luis Henrique Santana Silva

INSTITUIÇÃO: Colégio Integral, Salvador, BA

E-MAILS: prof.luisfisica@gmail.com; pedrohf159@
gmail.com; otavio_97@hotmail.com; theuksp@

hotmail.com; hannazcarvalho@hotmail.com; enzi-
tolago@gmail.com; otavio_97@hotmail.com; sha-

nia_marcelle@hotmail.com 

O som se faz presente através de instrumentos de 
comunicação como, por exemplo, os violões, bate-
rias, entre outros. O som é toda e qualquer vibração 
ou onda mecânica em um meio elástico dentro da 
faixa de áudio frequência (20Hz a 20KHz). Pelo fato 
do som se originar da vibração de corpos quais-
quer, a produção de instrumentos musicais exige 
o conhecimento físico para que se torne possível o 
controle desse fenômeno, criando vibrações perió-
dicas que se diferenciam pela altura, intensidade e 
timbre, ou seja, música. A música, além de lazer e 
comunicação, tornou-se um instrumento eficaz no 
conhecimento. O objetivo principal deste trabalho é 
apresentar a construção de um instrumento musical 
feito de material alternativo a partir da aplicação de 
conhecimentos de acústico. Metodologia: Pesquisas 
em sites para obter as fórmulas necessárias para 
cortar os tubos e orientação do professor de Físi-
ca. Para chegarmos a conclusão dos tubos sonoros 
primeiro tem que se saber quais notas e quais esca-
las usar para depois tirar as medidas de cada cano 
correspondente às notas musicais. Após cortados de 
acordo com as medidas obtidas pelas fórmulas os 
canos devem ser lixados e serem fixados em uma 
base de madeira, para que os canos sem joelhos 
e extensões fiquem acima do chão (de 3 a 5 cm). 
Para obter a afinação de cada tubo foi necessário o 
uso de um afinador. Resultados: Ondas sonoras são 
emitidas pelos canos quando são tocados em uma 
extremidade. Essas ondas quando chegam ao cór-
tex cerebral são decodificadas e transformadas em 
som (música). Percebe-se que para obter o som da 
escala sustenido acrescentasse na escala normal os 
recursos joelhos e extensões de canos. Conclusão: 
Ao final do trabalho concluímos que os sons obtidos 
pelos se assemelham aos sons de outros instrumen-
tos (cordas ou percussivos). 

PALAVRAS-CHAVE: Tubos; Sonoros; Abertos. 

EXP45

UTILIZANDO AS REDES DE PETRI 
NA PROGRAMAÇÃO DO NÍVEL DE 
COORDENAÇÃO EM SISTEMA DE 

PRODUÇÃO DE LOTES 

AUTOR(ES): CAMILLA SABRINE SILVA SANTOS, 
GUSTAVO LIMA MENDES, MARCUS VINÍCIUS SENA 

TÍNEL, LUIS FELIPE MIRANDA DA SILVA, JADE SILVA 
OLIVEIRA

ORIENTADOR(ES): Raimison Bezerra de Assis, 
William Guterres Oliveira

INSTITUIÇÃO: IFBA - Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, ba

E-MAILS: raimisondeassis@hotmail.com; maionegu-
terres@gmail.com; millasabrine@gmail.com; gustavo-
limamendes2@gmail.com; marcusvstinel@gmail.com; 

luisfelip80@gmail.com; 21jadeso@gmail.com 

Os sistemas de Produção em Lotes são encontrados 
na industrialização de produtos químicos, como, por 
exemplo, medicamentos, bebidas ou alimentos. A 
operação de tais sistemas envolve um conjunto de to-
madas de decisões complexas, tornando-se mais críti-
cas à medida que tais decisões envolvem diretamente 
os dispositivos físicos ligados ao processo. Portanto, 
estrutura-se o controle desses sistemas em níveis hie-
rárquicos, onde o nível de coordenação pode ser im-
plementado por Controladores Lógicos Programáveis 
(CLP). Em um país, como o Brasil, no qual a produção 
de sucos aumenta continuamente, seja ela realizada 
por grandes fabricantes ou por pequenos fabricantes, 
faz-se necessário realizar a programação de CLPs de 
forma correta para evitar acidentes, desperdício de 
tempo de produção e desperdício de material. Como 
os SPL apresentam controle de recursos, tais como, 
válvulas e reatores, é extremamente importante mo-
delá-los e analisá-los, antes de serem programados 
em CLPs. Como as Redes de Petri as Redes de Petri 
(RdP), que é uma ferramenta gráfica e matemática 
com capacidade de modelagem, análise e avaliação de 
sistemas em que as noções de eventos e de evoluções 
simultâneas são importantes e, possuem capacidade 
de análise de estados do sistema e de modelar con-
flitos, paralelismo e exclusão mútua. Para demonstrar 
a viabilidade de utilizarmos as RdP em SPL, desen-
volvemos uma linha de produção hipotética e, depois 
realizamos a modelagem e simulação usando RdP e 
posteriormente programamos o nível de coordenação 
do SPL no CLP, a partir do modelo do sistema em RdP. 
Como resultado verificamos que tal procedimento 
garante com que o CLP programado opere correta-
mente, evitando correções da programação na linha 
de produção e do desperdício de tempo e de material. 

PALAVRAS-CHAVE: CLP; Redes de Petri; Sistema de 

Produção em Lotes; Coordenação. 
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EXP46

WETLAND 

AUTOR(ES): ENDHI COSTA FALCÃO SANTOS, GABRIELLA 
MOREIRA REQUIÃO, ALINE VITóRRIA DOS SANTOS 
NASCIMENTO, ISADORA MEYER SUERDIECK VIANA

ORIENTADOR(ES): Luis Henrique Batista Gois

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: luishenriquegois@hotmail.com; endhicosta@
gmail.com; iracemamoreira.s@gmail.com; ajsn_2411@

hotmail.com; larasuerdieck@gmail.com 

A água é um recurso indispensável para o ser humano 
e é importante para realização de quase todas as ati-
vidades cotidianas. Além da ingestão, é comumente é 
utilizada para o preparo de alimentos, higiene pessoal 
e limpeza de ambientes. A água que é utilizada pelo 
homem para consumo precisa atender a um padrão 
de qualidade para ser considerada potável. Nem toda 
água utilizada pelo nosso metabolismo e em nossas 
atividades é utilizada. Parte dessa água é descartada 
e compõe o esgoto sanitário. Os esgotos descartados 
podem conter organismos patogênicos, substâncias tó-
xicas e nutrientes que provocam o crescimento de ou-
tros tipos de bactérias, vírus ou fungos presentes em 
menor número. Existem técnicas de engenharia volta-
das para o tratamento do esgoto, que possui como ob-
jetivo diminuir as impurezas e fazer com que essa água 
descartada chegue ao seu destino final, geralmente o 
mar, mais limpa possível. Os Wetlands são sistemas de 
engenharia projetados para o tratamento de esgoto. A 
palavra Wetland significa “águas alagadas”. Na nature-
za essas águas alagadas correspondem aos pântanos 
e manguezais. O tratamento por meio dos Wetlands é 
um processor natural onde as raízes das plantas atu-
am filtrando e consumindo a matéria orgânica dispo-
nível no esgoto. O projeto de um Wetland geralmente 
é simples, eficiente e de baixo custo, podendo dessa 
forma ser considerado como uma tecnologia susten-
tável. Durante o processo, a água fornece as bactérias 
energias suficientes para a degradação de toda maté-
ria orgânica. Além de prover o seu auto sustento, as 
Wetlands têm o benefício de tratar os efluentes de ma-
neira eficaz e sem a produção de resíduos químicos, 
ou seja, as águas tratadas são devolvidas à natureza 
sem causar qualquer prejuízo aos ecossistemas terres-
tres e aquáticos, conservando a biodiversidade. Este 
trabalho tem como objetivo apresentar o mecanismo 
de funcionamento de um Wetland, utilizando uma ma-
quete representativa do seu funcionamento. A maque-
te do Wetland foi construída utilizando areia, cascalho, 
caixa de plástico, mangueira, água suja, terra e plantas 
aquáticas do Wetland, e plantas macrófitas. O Wetland 
por ser uma tecnologia simplificada, baixo custo e com 
baixa complexidade de operação, pode ser empregada 
em diversas localidades carentes, tornando assim o 
ambiente menos poluído e promovendo a saúde local. 

PALAVRAS-CHAVE: Wetland; Tratamento de Esgoto; 

Sustentabilidade; Usos da água.

EXP47

WATERCONE 

AUTOR(ES): JULIA ZAGO PASSOS, MARIANA SANTA 
RITA, LUCIANA PIRES TAVARES, MARCELLA PINTO 
DE ABREU, ELEONORA CAJAHYBA ROCHA SUM-

MERS ALBUQUERQUE

ORIENTADOR(ES): Maria Goretti Sousa

INSTITUIÇÃO: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-MAILS: gorettibio@gmail.com; jzpassos9@gmail.
com; marianasantarita@live.com; lupita2003@uol.

com.br; fcajahyba@yahoo.com.br 

A água corresponde a um imenso recurso natu-
ral do qual as sociedades humanas necessitam 
para sobreviver. Em várias partes do mundo,  o 
acesso  à  água é diferenciado, mas por motivos 
diferentes: enquanto em alguns países existe 
uma abundância desse recurso, em outros a es-
cassez leva milhões de pessoas a sobreviverem 
em condições sub-humanas. Todas as populações 
enfrentam desafios relacionados ao desperdício, 
escassez e excesso de consumo desse recurso 
natural imprescindível a vida. Por isso várias so-
luções são apresentadas nas mais diversas áreas 
do conhecimento tentando minimizar esse grave 
problema ambiental. E nessa busca surgiu o Wa-
tercone, que é um cone transparente que usa a luz 
solar para limpar e purificar a água e transforma 
água salobra em água potável, foi inventado por 
Stephan Augustin, feito a partir Bayer Makrolon, 
um high-tech ultra resistente e altamente reci-
clável policarbonato, praticamente insensível a 
exposição aos raios UV. O objetivo do trabalho 
é apresentar um protótipo funcional do dessali-
nizador Watercone. A metodologia apresentada 
baseia-se na apresentação do protótipo e para a 
exposição oral serão informadas as característi-
cas e funcionamento do aparelho.  A partir desse 
projeto escolar, concluiu-se, que as Iniciativas de 
preservação e reutilização dos recursos naturais 
devem ser incentivadas e divulgadas.

 PALAVRAS-CHAVE: Watercone; Dessalinizador; 

Água.
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EXP48

XIII... A FRUTA ESCURECEU!

AUTOR(ES): ANDREIA MORAES FERREIRA

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; andreia-

moraesferreira88@gmail.com 

A alimentação desempenha um papel primordial 
na vida dos indivíduos. Com base no programa 
Nacional de Alimentação Escolar, todas as esco-
las devem ter um cardápio nutritivo. Consideran-
do a política de hábitos alimentares saudáveis, 
onde a educação alimentar inicia-se na infância, 
quando desde pequeno o educando conhecerá os 
valores nutritivos dos alimentos, este trabalho 
teve como objetivo a elaboração do experimento 
“Xiii... A fruta escureceu! ”. A criação do experi-
mento surgiu da dúvida advinda dos alunos do 
6º ano do Ensino Fundamental que questionaram 
o porquê de a fruta escurecer depois de cortada. 
O processo foi explicado em detalhes através do 
experimento. Neste experimento foram trazidos 
elementos novos sobre o processo de oxidação. 
Foi usada a maçã cortada em quatro pedaços e 
colocada em frascos (banana ou pera poderiam 
também ser usadas). O primeiro pedaço foi con-
siderado o controle do experimento, sem adição 
de nada onde a fruta cortada permaneceu ao ar 
livre para mostrar o processo normal de oxida-
ção. O segundo pedaço foi coberto com água ge-
lada, para mostrar que a temperatura serve como 
uma barreira bloqueando a entrada de oxigênio 
e assim sendo retarda o escurecimento. O tercei-
ro pedaço foi coberto por suco de limão, que é 
a fonte de vitamina C natural. O quarto pedaço 
foi imerso em ácido ascórbico sintético de far-
mácia diluído, que neste caso foi considerado o 
elemento surpresa. O resultado do experimento 
foi avaliado través da descrição dos alunos, que 
se surpreenderam com os resultados. A maioria 
dos alunos ainda não sabia que o suco do limão 
retardava a oxidação, tão pouco a água gelada e o 
ácido ascórbico de farmácia teriam a mesma fun-
ção, importante para prolongar o tempo de con-
sumo e de armazenamento dessas frutas. Trata-se 
de um experimento fácil e enriquecedor que pode 
ser preparado na própria sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Oxidação; Prática; Ensino; 
Fundamental.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

EXP49

ARQUILUZ

 AUTOR(ES): CAROLINE CERQUEIRA DOS SANTOS1

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 
de Araújo1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2

INSTITUIÇÕES: 1Colégio Estadual Alfredo Maga-
lhães; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com; rejane@ufba.br 

A arquitetura é uma área que envolve o design, ou 
seja, projeto do ambiente. Projeto de arquitetura é 
o desenho de uma edificação, sendo comum da área 
quando da construção de prédio, casas, igrejas, palá-
cios entre outros. A arquitetura envolve várias dis-
ciplinas como a arte, matemática e a física. Existem 
diferentes estilos arquitetônicos que são observados 
ao longo do tempo e em diversos espaços que se tra-
duz em estilos próprios. Os primeiros projetos arqui-
tetônicos surgiram na pré-história quando o homem 
começa a dominar a técnica de trabalhar com a pedra. 
A utilização das casas sustentáveis é essencial para 
a economia da energia elétrica e a ventilação. Essas 
casas seriam uma inovação para o uso da população, 
e não iria pesar tanto no bolso do consumidor. O obje-
tivo do trabalho foi demonstrar a possibilidade de ter 
arquiteturas de casas mais sustentável utilizando luz 
do ambiente, reduzindo o consumo de energia elé-
trica. Para tanto foram realizadas leituras em livros 
e apostilas sobre arquitetura e para a produção do 
modelo foi utilizados seguintes materiais: reutilização 
de isopor de embalagens de equipamentos, massas 
de modelar, estilete, régua, fita transparente, plástico 
flexível, esponja, tesoura, tecidos, palitos de madei-
ra, tintas guache, papelão, papel alumínio, cartolina, 
revistas, plásticos rígidos e cola de isopor. Com o ma-
terial foi confeccionada dois modelos de casa, sendo 
uma com, e outra sem aproveitamento de energia do 
ambiente. A casa com teto com material incolor de-
monstra que pode ser utilizada a luz do ambiente re-
duzindo o gasto de energia elétrica, tendo uma maior 
economia na luz. Além disso, a casa tem janelas gran-
des para aumentar a ventilação e assim também não 
precisar usar ventilador ou ar-condicionado. A outra 
casa com teto onde o material não deixa passar a luz 
há necessidade de utilização de mais energia elétrica 
com maior gasto com a iluminação. Concluímos que o 
projeto arquitetônico básico de uma casa sustentável 
pode ajudar a economia da energia elétrica com me-
nor gasto com a luz e a ventilação.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Economiadee-

nergia; Arquitetura. 
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EXP50 

ARTES E ILUSÃO DE óTICA

AUTOR(ES): ALICE MONIQUE SANTOS ANDRADE LIMA

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, 
Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com 

A arte é um fenômeno social e o desenho está 
situado na origem de todas as artes, inclusive a 
plástica. A arte surgiu na pré-história quando os 
humanos das cavernas começaram a desenhar 
para se comunicar. No Brasil desde os tempos 
coloniais o ensino oficial de desenho faz parte 
dos programas em todos os níveis educacionais. 
O desenho pode proporcionar diversas sensações 
em que irá admirá-los, inclusive ilusões de ótica. 
A ilusão de ótica é o que vemos e achamos que 
é uma determinada imagem, mas que pode está 
retratando outra quando alteramos a sua posição 
diante da visão. Também pode nos dar a falsa 
impressão de que está se movendo provocando 
uma sensação de hipnotismo. Nesses casos, na 
verdade, isso á só uma impressão, uma ilusão 
de ótica. Para conseguirmos ver alguma coisa, 
a nossa visão precisa de luz que ao chegar aos 
objetos, transfere aos nossos olhos a estrutura 
do objeto. O objetivo do trabalho é demonstrar 
que pessoas diferentes podem ter leituras de um 
mesmo desenho. A metodologia utilizada foi à lei-
tura em bibliografias específicas sobre o tema e 
para a experimentação foram selecionados 3 de-
senhos diferentes e cada um foi duplicados. Em 
seguida, colocou-se os 2 desenhos iguais, um em 
cada caixa pequena com tampa e solicitou-se que 
2 pessoas observassem e falassem sobre a ima-
gem da caixa. O resultado obtido é que as duas 
pessoas ao olharem para mesma imagem tinham 
impressões e percepções diferentes sobre o que 
estava observando, mesmo quando as pessoas 
apresentam as mesmas características de idade, 
sexo e grau instrucional. Com isso concluímos que 
as pessoas diferentes têm impressões diferentes 
de um mesmo elemento, mesmo que esse faça 
parte da sua vida, o que justifica a importância da 
contemplação e divulgação da arte para que seja 
reconhecida no mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Desenhos; Impressão; Percepção. 

EXP51

DESICONDOGS

AUTOR(ES): AYANA OLIVEIRA PIRES1

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 
de Araújo1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2

INSTITUIÇÕES: 1Colégio Estadual Alfredo Maga-
lhães; UFBA - Universidade Federal da Bahia¹, 

Salvador, BA

E-MAILS: rejane@ufba.br; brosemar@gmail.com 

O design é a idealização, criação, desenvolvimento, 
configuração, confecção, além de elaboração e especi-
ficação de artefatos, sendo considerada a arte da apli-
cação da estética ou da beleza. Existem várias áreas 
do design e o de moda é influenciado por latitudes 
culturais e sociais que variam com o tempo e o lugar. 
A moda está voltada para seres humanos, mas exis-
te uma área específica para os animais domésticos 
como (cães e gatos) . Os seres humanos normalmente 
vestem seus animais domésticos porque querem que 
os mesmos estejam na moda e parecidos com os do-
nos, não se preocupando com o conforto do animal. A 
utilização de vestimentas em animais tem desvanta-
gens pelo desconforto de algumas roupas (tamanho e 
detalhes de enfeites), entretanto roupas confortáveis 
podem ser benéfica para os animais saírem de casa e 
permanecerem protegidos. Existem raças de cães que 
tem pouco pelo e precisam de mais proteção (Pinsher) 
e outras raças que tem pelo longo ou com 2 tipos 
pelo (sub pelo) e que dá uma proteção extra (Masti-
ff). O objetivo do trabalho foi abordar a importância 
do design através de roupas dos animais domésticos 
para evitar o desconforto no animal. Para o desenvol-
vimento do projeto foi realizado um levantamento bi-
bliográfico sobre design e conforto animal e para de-
monstração foi utilizado: 2 bichos de pelúcia e roupas 
comercializadas no mercado. O resultado obtido foi 
que algumas roupas comercializadas demonstraram 
um aspecto de desconforto, tanto pelo tamanho que 
dificilmente fica completamente adequado ao corpo 
do animal podendo prejudicar a respiração (roupas 
apertadas) ou atrapalhar a caminhada (roupas com 
babados e outros detalhes). Entretanto existem rou-
pas mais flexíveis que podem dar um conforto tanto 
para o movimento quanto para a proteção contra fria-
gem. Com isso, concluímos que nem todo animal ne-
cessita utilizar roupas, pois a principal função é a pro-
teção contra as temperaturas mais baixas em animais 
com pelo curto. Mesmo assim, as roupas precisam ser 
adequadas ao movimento do corpo dos animais para 
não causar desconforto.

PALAVRAS-CHAVE: Design; Confortoanimal; Proteção. 

FINANCIAMENTO: CNPq
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EXP52

GASBONUTRI
AUTOR(ES): KAUAN ARGOLO SOUZA

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 

de Araújo

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Alfredo Maga-

lhães, Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A gastronomia é uma ciência culinária e se origina 
da palavra shood food que significa comida lenta. 
A gastronomia surgiu em 1986 e não se preocupa 
apenas ao prato em si, mas envolve as bebidas, 
os materiais utilizados no preparo da alimenta-
ção, bem como os aspectos culturais do local de 
origem como: a ornamentação do espaço, as dan-
ças e as vestimentas. Boa parte da alimentação 
humana deriva dos vegetais, de onde podemos 
retirar e utilizar todas as partes da planta, desde 
raiz, ao caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. 
Para que uma planta através da raiz cresça saudá-
vel ela precisa absorver água e sais minerais que 
é distribuído pela planta através do sistema vas-
cular (xilema e floema). O xilema, também conhe-
cida como lenho, possuí a função de transportar 
a seiva bruta, ou seja, os minerais e a águas e o 
floema, também conhecido como líber, é respon-
sável pelo transporte da seiva elaborada, ou seja, 
açúcar. O objetivo do trabalho é demonstrar como 
os nutrientes e a água chega a todas as partes da 
planta. Para tanto, foi preparado um experimen-
to onde utilizou-se uma flor com pétalas brancas 
em um copo com água misturada a algumas gotas 
de corante e após duas horas o resultado foi a 
presença da cor do corante nas pétalas. Isso de-
monstra que existem caminhos na planta (vasos) 
que transportam as substâncias água, nutrientes, 
açúcar pelas plantas. Concluo que os vasos auxi-
liam a nutrição da planta e assim contribui para 
termos alimentos de melhor qualidade para se-
rem utilizados na gastronomia.

PALAVRAS-CHAVE: Gastronomia; Plantas; Siste-

ma Vascular.

EXP53

OS ANIMADOS
AUTOR(ES): FELIPE SOUSA SILVA

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 

de Araújo

INSTITUIÇÃO:  Colégio Estadual Alfredo Maga-

lhães, Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A primeira da forma gráfica do pensamento foi 
o desenho e está situado na origem de todas as 
artes plásticas e é a base da pintura, da escultura 
e da arquitetura com formas e expressões muito 
diferentes. O desenho animado é a arte animada 
que se movimenta para divertir as pessoas com o 
modo deles se expressarem. O desenho animado 
transforma a natureza morta para o modelo vivo 
quando várias formas de desenhos em seqüência 
vão passando folha por folha. O primeiro desenho 
animado foi criado pela Francesa Emile Reynaud 
que criou o Proxinoscopio, com um sistema de 
animação de 12 imagens. Os filmes apresentavam 
aproximadamente 500.000 a 600.000 imagens 
que eram passados em um modelo antigo de pro-
jetor de filme moderno chamado Theatre Optique. 
O primeiro desenho animado em um projetor de 
filme moderno foi o Fantasmegorie em 1908. O 
primeiro filme de longa metragem animado foi El 
Apostol em 1917 projetado na Argentina. O ob-
jetivo do projeto foi demonstrar como produzir 
um desenho animado. Para desenvolvimento do 
trabalho foi realizado um levantamento biblio-
gráfico referente ao assunto. Em seguida, foi uti-
lizado algumas folhas de papel A4, lápis preto e 
colorido, caneta azul e régua, com os quais foram 
produzidos 6 desenhos em posições diferencia-
das. O resultado quando movimentamos as folhas 
de forma rápida e seqüenciado é o surgimento do 
movimento da imagem, demonstrando de forma 
fácil e rápida como produzir desenhos animados.

PALAVRAS-CHAVE: Desenhos; Diversão; Animação. 
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EXP54

PEHOMIS

AUTOR(ES): NAIARA NASCIMENTO SANTOS

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento de 
Araújo

INSTITUIÇÃO:  Colégio Estadual Alfredo Magalhães, 
Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A Medicina Pediátrica á a especialidade que promove 
assistência a criança e ao adolescente nos seus di-
versos aspectos preventivos ou curativo. Os aspectos 
preventivos envolvem ações com alimentos mater-
nos, imunizações, vacinas, prevenções de acidentes, 
além do acompanhamento e das orientações neces-
sárias ao um crescimento e desenvolvimento saudá-
vel. Nessa linha temos então a puericultura que é a 
ciência que reúne todas as áreas, desde a fisiologia, 
a higiene, a sociologia que está suscetível de favore-
cer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, 
desde o período da gestação até a puberdade. Exis-
tem várias áreas da medicina alternativa que também 
atuam na medicina pediátrica e que estão envolvidas 
na cura de doenças, como: fitoterapia, cromoterapia, 
urinaterapia e homeopatia. A homeopatia é uma for-
ma de terapia alternativa iniciada por Samuel Hah-
nemam em 1796 quando publicou o primeiro trata-
mento homeopático. Esses tratamentos homeopáticos 
consistem em fornecer ao paciente sintomático dose 
extremamente diluída de substâncias que sensibili-
zam o organismo a criar resistência em relação àque-
la doença. O trabalho teve com objetivo conhecer a 
homeopatia através do conhecimento dos diversos 
tipos de misturas. Para o trabalho foi necessária a 
leitura de bibliografia especializada e montagem de 
um experimento sobre as misturas utilizando 5 fras-
cos transparentes e as seguintes substâncias – rochas, 
açúcar, café, óleo e álcool. Em cada frasco foi feita 
uma mistura de água com cada substância e obser-
vada a característica de cada mistura se homogênea 
ou heterogênea. O resultado obtido foi que algumas 
substâncias misturadas com água mantêm fases dife-
rentes chamadas de heterogênea e as misturas que 
apresentavam apenas uma fase são denominadas ho-
mogêneas. Além disso, em relação á mistura da água 
com açúcar percebe-se que quando coloca-se pouco 
açúcar a mistura fica homogênea e bem diluída, como 
ocorre nos medicamentos homeopáticos. Mas quando 
colocamos muito açúcar o excesso fica no fundo do 
frasco e a mistura fica muito concentrada. Concluí-
mos que na medicina pediátrica atende as crianças e 
orienta os pais das crianças, além de utilizar de uma 
medicina alternativa como a homeopatia que propõe 
medicações com doses muito baixas de substâncias, 
ou seja, bastante diluídas para trata doenças específi-
cas como alergia, asma, gripe e enxaqueca.

PALAVRAS-CHAVE: Pediatria; Homeopatia; Misturas. 

EXP55

POLOCARDIA

AUTOR(ES): RANNYEVELI SILVA DOS SANTOS

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 

de Araújo

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Alfredo Maga-
lhães, Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

Pediatria é uma área da medicina com formação 
dirigida para os cuidados de crianças e adoles-
centes e dentro dessa área existe a subárea da 
Cardiologia que trata das doenças associadas ao 
coração e a circulação. Muitas doenças do cora-
ção estão associadas a poluição atmosférica. O 
ar que respiramos tem vários elementos compo-
nentes como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico 
e gases raros. O ar quando poluído com outros 
componentes vindos da impureza da fumaça, 
dos solventes, poeira, dentre outros pode causar 
doenças e danos a saúde humana e a natureza. 
Nos humanos podem causar alergias respiratórias 
problema de coração e conjuntivites. Alguns bair-
ros há uma quantidade muito maior de poluição 
devido a presença de fábricas, indústrias, carros e 
ônibus. Essa poluição pode aumentar devido aos 
protestos nos bairros com queima de borracha de 
pneu, madeira, lixo e etc. O objetivo do trabalho 
é demonstrar que há diferença na quantidade de 
poluição em diferentes podendo causar várias do-
enças. Inicialmente foi feita leitura em bibliogra-
fia específica e para demonstração foi separado 
3 placas de petri com papel de filtro no fundo e 
uma tampa. Cada placa de petri foram expostas 
abertas em 3 lugares diferentes por uma semana: 
uma na janela em frete a uma rua de grande mo-
vimento de carros e ônibus (Mais Carros), outra 
em uma janela onde passe apenas carro peque-
nos (Menos Carros) e outra em uma janela onde 
não passa carro (Sem Carro). Após uma semana 
o papel de filtro foi observado com uma lupa. O 
resultado obtido foi que o papel ficou um pouco 
amarelado e com mais poeira escura em relação 
aos ou vai ficar uma cor escura e vocês vão ver 
varias bactérias.conclusão:sabemos que existe 
varias bactérias uma delas é a poluição da terra. 

PALAVRAS-CHAVE: Cardiologia; Poluição do ar; 
Pediatria. 
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EXP56

PROALAVANDOGS

AUTOR(ES): RAILANE CERQUEIRA DOS SANTOS

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 
de Araújo

INSTITUIÇÃO:  Colégio Estadual Alfredo Maga-
lhães, Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A Medicina Veterinária é a ciência responsável 
por cuidar dos animais e suas moléstias, tendo 
várias áreas como homeopatia, acupuntura, clíni-
ca, cardiologia, ortopedia entre outras. A área da 
Medicina Ortopédica Veterinária é uma especiali-
dade reconhecida pelo conselho Federal de Medi-
cina Veterinária que trata dos traumatismos or-
topédicos do aparelho músculo esqueléticos, com 
ou sem a necessidade de amputação de membros. 
Os traumatismos são lesões ou feridas mais ou 
menos extensas produzidas por ação violenta de 
natureza física ou química externa ao organismo 
que podem ocorrer por acidente, maltratos ou por 
consequências genéticas. Alguns desses proble-
mas podem ser reduzidos ou minimizados atra-
vés de uma ortese que é um aparelho usado para 
dar apoio como uma “cinta” ou através de uma 
prótese que é um aparelho usado para “substituir” 
o segmento de um membro. O trabalho tem como 
objetivo reconhecer que o funcionamento de uma 
prótese está baseado no movimento de alavan-
cas. Para realização do experimento inicialmente 
foi realizado uma pesquisa bibliográfica em livros 
e apostilas de Medicina Veterinária e na demons-
tração do modelo separou-se alguns modelos de 
alavancas, normalmente utilizada no dia a dia das 
pessoas como: tesoura, alicate, abridor de garrafa, 
grampeador e pinça. O primeiro entendimento foi 
de que as próteses são estruturas que substituem 
membros ou parte de membros dos animais, e 
que para tanto precisa ser uma estrutura que pro-
porcione movimento. Para que haja movimento 
muitas próteses necessitam de uma área de apoio 
e uma área de força para impulsionar o movimen-
to e os sistemas de alavancas apresentam essa 
característica. Concluímos que sem a estrutura de 
alavancas associadas a prótese, as mesmas não 
teriam movimentos e seriam mais rígidas,e que 
as orteses são bem diferente das próteses, pois a 
ortese é para dar apoio e a próteses é para subs-
tituir o segmento de um membro.

PALAVRAS-CHAVE: Traumatismo ósseo; Alavancas; 
Prótese. 

EXP57

TÁRTARO EM ANIMAIS 
DOMÉSTICOS

AUTOR(ES): MARIANA MARTINS SALOMÃO

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 
de Araújo

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Alfredo Magalhães, 
Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A Medicina Veterinária é a arte da cura dos animais. 
Todos os animais têm a possibilidade de passar 
pelas várias fases do ciclo de vida, desde nascer, 
crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e mor-
rer, e ao longo dessas fases os cães desenvolvem 
tártaro nos dentes. O tártaro é formado quando uma 
placa dentária é mineralizada pela fixação do cálcio 
presente na saliva e nos alimentos ingeridos pelo 
animal. O tártaro também é um dos sintomas de 
doenças periodontal que acontece com o acúmulo 
de placas bacterianas onde há liberação de toxinas 
irritantes. Para identificar a presença do tártaro ob-
serva-se mau cheiro na boca, dentes amarelados, 
sangue e pus na gengiva e os animais ficam quietos 
sem querer comer e brincar. Os animais têm mais 
ou menos tártaro a depender da idade, dieta e res-
posta imunológica. Os objetivos foram demonstra a 
importância de tratar o tártaro para evitar doenças 
e que há diferenças na quantidade de tártaro a de-
pender da idade do animal. Para alcançar esses ob-
jetivos foram utilizados 2 suabes esterilizados, duas 
placas de petri com meio de cultura glicerinado, 2 
animais domésticos (gatos), sendo um filhote com 
poucos dias nascido e um adulto. Será passado o 
suabe nos dentes do animal adulto e depois passado 
na placa de petri, fecha imediatamente a placa com 
uma fita adesiva. Depois foi feito o mesmo procedi-
mento no filhote. As placas de petri foram mantidas 
fechadas em temperatura ambiente para aguardar o 
crescimento das bactérias por uma semana acom-
panhando a cada 2 dias com registros fotográficos. 
Como resultado observou-se que a placa de petri 
com as amostras do animal adulto apresentou mais 
bactérias do que a placa com amostras do animal 
jovem, comprovando que há diferenças na quanti-
dade de bactérias em relação a idade. A presença 
de tártaro pode provocar doenças com perda de 
dentes dificultando que os mesmos se alimentem e 
fiquem doentes. Por isso há necessidade de cuidar 
dos dentes dos animais com escovação e visitas ao 
médico veterinário para acompanhamento da saúde 
dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia veterinária; Saúde 
bucal; Bactérias.
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EXP58

VETERAPIA 

AUTOR(ES): BEATRIZ CONCEIÇÃO NUNES

ORIENTADOR(ES): Bárbara Rosemar Nascimento 
de Araújo

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Alfredo Maga-
lhães, Salvador, BA

E-MAILS: brosemar@gmail.com

A medicina veterinária significa a arte da cura dos 
animais. O primeiro médico veterinário formado 
no Brasil foi Dionysio Meirlli , sendo Nair Auge-
nia Lobo a primeira mulher médica veterinária. A 
veterinária serve para ajudar os animais de gran-
de e pequeno porte a terem uma cura sem pre-
cisar ser sacrificado. A mesma está dividida em 
várias áreas como a acupuntura, anestesiologia, 
comportamento animal, clínica, cardiologia, der-
matologia, odontologia, ortopedia, dentre outras. 
A ortopedia veterinária é crucial para resolver os 
problemas causados, principalmente por traumas 
causados por acidentes. Dentre os traumas, a 
maioria por ossos quebrados em acidentes com 
atropelamentos e tombos. Os animais vertebrados 
e que tem ossos podem machucar-se e ainda ter 
algum tipo de problema anormalidade nos mem-
bros que podem ser melhorados com a aplicação 
de algumas técnicas de fisioterapia sobre a área 
lesada. A massoterapia é uma técnica que envolve 
a aplicação de massagens em determinadas regi-
ões para aumentar a velocidade de cura de alguns 
traumas. O objetivo do trabalho é demonstrar 
uma das áreas da medicina veterinária que está 
relacionada á Fisioterapia - Massoterapia. Para o 
trabalho foi feita leitura em livro sobe traumas, 
revistas, sites de medicina veterinária - ortopedia 
e fisioterapia. Para a demonstração será utilizado 
um animal de pelúcia feito com algodão e lã ou 
forro de seda, no qual serão apresentadas algu-
mas técnicas de massoterapia acompanhada de 
um painel com algumas orientações de como apli-
car as referidas técnicas. Como resultado temos a 
apresentação prática de em alguns casos de trau-
mas a ortopedia veterinária através da fisiotera-
pia se faz importante para ajudar no bem estar 
dos animais e restaurar a sua saúde. Concluímos 
que a massoterapia pode ajudar na restauração 
da saúde do animal.

PALAVRAS-CHAVE: Massoterapia; Veterinária; 

Traumatismo ósseo.
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JRC01

UMA PICADA DE ESCORPIÃO

Autor(es): Iuri Santos Oliveira¹, Yakira Kelly dos 
Santos¹, Emerson da Hora¹

Orientador(es): Micheli Ferreira Fonseca²

Instituição: ¹Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 
²UFBA - Universidade Federal da Bahia¹ – Salva-

dor, BA

Em um belo dia, um menino muito alegre foi brin-
car de bola no parque do seu bairro, que já foi a 
algum tempo atrás, muito bonito e bem preser-
vado, mas ultimamente começou a aparecer um 
lixão acumulado pelos próprios moradores do 
bairro, que todos os dias jogam o lixo produzido 
em suas casas próximo a praça, sujando e dei-
xando muito feia a praça. Enquanto brincava de 
futebol na praça com seus amigos do bairro, em 
um dado instante a bola caiu perto do acúmulo 
de lixo e ele se prontificou a ir pegar a bola, mas 
não percebeu a presença de um escorpião que es-
tava comendo uma barata no meio do lixo, sem 
perceber aproximou-se de mais com os pés des-
calços do escorpião e acabou sendo picado pelo 
animal que se assustou com repentina presença 
do menino. Ele foi levado imediatamente para o 
hospital, onde recebeu o tratamento adequado (o 
soro antiescorpiônico), logo ficou bom e dispos-
to para brincar novamente. O menino aprendeu 
uma importante lição sobre o cuidado em jogar e 
acumular lixo na rua, além do quanto essa atitude 
mal pensada pode ser perigosa e muito dolorosa 
para todo mundo do bairro, assim como foi para 
ele naquele dia.

Palavras-Chave: Escorpião; Picada; Lixão; Bairro.

Financiamento: PIBID/CAPES.

JRC02

PRODUÇÃO DE FILMES DIDÁTICOS 
EM CURTA METRAGEM PARA EN-

SINO DE BIOLOGIA 

Autor(es): Leandro Cerqueira

Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim, Rose-
meire Machado da Silva

Instituição: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: gilb.bomfim@yahoo.com.br; rosemsbio@
yahoo.com.br; cerqueira007@hotmail.com 

O desenvolvimento de novos mecanismos que pro-
movam o ensino da Biologia representa um dos maio-
res desafios para os professores na atualidade. Diante 
disso, durante as últimas décadas ocorreu a popula-
rização dos recursos eletrônicos como ferramenta de 
ensino. Integrar a tecnologia em sala de aula significa 
mais do que apenas o ensino de habilidades básicas 
do computador e programas de software em uma 
classe, a integração efetiva da tecnologia deve acon-
tecer em todo o currículo de forma que a pesquisa 
deva aprofundar e melhorar o processo de aprendiza-
gem. Em particular, deve apoiar a participação ativa 
do aluno, a participação em grupos, interação e fee-
dback frequente com o professor. O presente trabalho 
teve por meta, a criação de um filme didático na for-
ma de um curta-metragem em biologia, envolvendo 
os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Ana Cristina Prazeres da Mata Pires (turno 
matutino). O trabalho busca identificar estratégias 
que favoreçam o ensino de Biologia de invertebra-
dos marinhos, onde a presente investigação procurou 
esclarecer se a produção de filmes de curta-metra-
gem pode incentivar o diálogo em aulas de ciências e 
Biologia, bem como despertar interesse pelos alunos. 
Como protocolo, foram desenvolvidas atividades de 
prática de campo – coleta de invertebrados marinhos 
ocorreram em outubro de 2014 na Praia de Coutos 
(Baía de Todos-os-Santos, Bahia). Após a coleta, fo-
ram articulados cinco grupos em sala de aula, onde os 
componentes realizaram a triagem e identificação do 
material obtido. Foram registrados naquele local, mo-
luscos e artrópodes basicamente. A partir dos resul-
tados alcançados com as identificações foi gerado um 
filme em Windows Movie Maker com compilação de 
áudios e imagens dos alunos, o qual posteriormente 
foi exibido em sala de aula. Assim, foi possível gerar 
entre os alunos um trabalho de equipe, promovendo a 
prática da cooperação e senso de coletividade.

Palavras-Chave: Biologia; Didático; Curta-Metragem.

Financiamento: PIBID/CAPES.
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JRC03

DESPERDÍCIO E BOM 
APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS

Autor(es): Sabrina Chetto, Maria Luiza Santana, 
Victória Macedo, Juliana Araujo, Maria Vitória 

Costa Negro Silveira Freire

Orientador(es): Álvaro da Silva Vieira Filho

Instituição: Colégio Antônio Vieira, Salvador, BA

E-mails: alvaronline@gmail.com; bina.chetto@
hotmail.com; malu.santana97@hotmail.com; vic-
toriajm1@yahoo.com.br; juju_gordiano@hotmail.

com; freirevivi98@hotmail.com

 

O desperdício de alimento no Brasil chega a 40 mil 
toneladas por dia, suficiente para alimentar 19 mi-
lhões de pessoas; 3,4 milhões destas passam fome no 
nosso país. A partir da análise desses dados, torna-se 
clara a importância de discutir o reaproveitamento de 
alimentos. Desde a produção até o consumo dos ali-
mentos existem diversos fatores que agravam o des-
perdício de comida no nosso pais. A exemplo, temos 
a falta de investimento em tecnologias de cultivo, o 
despreparo para o manejo de frutas e verduras por 
parte dos comerciantes de menor porte e a ausência 
de consciência do próprio consumidor no momento 
da compra e uso do produto. Mas, então, o que nós 
cidadãos podemos e devemos fazer para amenizar o 
desperdício de alimentos no Brasil? A resposta está 
no reaproveitamento de frutas, verduras e legumes. 
A partir do que muitos consideram não reutilizável, 
é possível elaborar uma nova refeição. Dessa forma, 
reduz-se a emissão de dióxido de carbono e metano, 
gases que intensificam o efeito estufa. Vale ressaltar, 
também, que uma refeição que contenha cascas de 
frutas, talos de vegetais, entre outros, incrementam o 
valor nutricional do novo prato. Logo, o objetivo do 
nosso projeto é mostrar ao público os benefícios que 
o reaproveitamento dos alimentos pode trazer para 
a saúde do corpo humano, bem como para a saúde 
do mundo. Através de uma apresentação oral vamos 
utilizar depoimentos de cozinheiras e nutricionistas, 
mostrar receitas inovadoras e informar quais são os 
impactos ambientais relacionados com a perda de 
restos de frutas e legumes. Além disso, abordaremos 
uma visão química e biológica da digestão desses no-
vos alimentos e quais são as novidades no ramo tec-
nológico para se evitar o desperdício, proporcionando 
assim uma melhor qualidade de vida.

Palavras-Chave: Alimentos; Desperdício; Aproveita-
mento.

JRC04

 
DIÁLOGOS ENTRE O SENSO 
COMUM E CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO NO CONTEXTO DA 
PUBERDADE

Autor(es): Ana Paula da Paixao da Silva¹, Sara 
Nascimento Conceição¹, Edilson Almeida Souza 

Junior¹

Orientador(es): Jamile Pimentel de Melo²

Instituição: ¹Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva 
Martins: ²UFRB - Universidade Federal do Recôn-

cavo da Bahia, Sapeaçú, BA

E-mails: jamilelicbio@gmail.com 

Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de entre-
vistas relacionadas a percepção de alunos e professor 
de um Colégio da rede pública estadual de ensino do 
Município de Sapeaçú ,Bahia e foi desenvolvido por 
alunos do ensino médio com orientação e edição dos 
vídeos feitas por Jamile Pimentel de Melo, bolsista 
do PIBID-Biologia da Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia (UFRB), com a direção de Ana Paula da 
Paixão da Silva , aluno do ensino médio da referida 
escola e produção de Edilson Almeida Sousa Junior. 
O trabalho foi realizado utilizando-se a metodologia 
de ensino baseada em problemas com a estratégia de 
ensino a aprendizagem por descoberta com um grupo 
de alunos voluntários do projeto de intervenção inti-
tulado: Diálogos entre senso comum e conhecimento 
científico: Superar ou Romper? Realizou-se uma pes-
quisa de cunho qualitativo, de caráter exploratório, 
com perguntas abertas advinda de um diálogo entre 
os alunos participantes do projeto, que extraíram dú-
vidas e afirmações acerca do tema puberdade que 
foram adquiridos a partir do senso comum. Após esta 
etapa, os alunos procuraram um professor de Bio-
logia e realizaram uma entrevista com as perguntas 
geradas desta etapa. Todo o processo foi filmado com 
uma câmera de celular e submetido a edição e aná-
lise para produção de um documentário. O trabalho 
objetivou promover o ensino da educação científica 
por descoberta permeando do senso comum ao co-
nhecimento científico possibilitando a visualização 
da ruptura ou da superação entre tais conhecimentos. 
Os alunos trouxeram dúvidas em relação a conhe-
cimentos adquiridos através da família e amigos à 
medida que o professor trouxe afirmações acerca do 
assunto demonstrando os pontos verdadeiros e falsos 
e a convergência existente entre algumas das dúvidas 
dos alunos. Este trabalho se mostrou eficaz à medida 
que proporcionou aos alunos descobrirem as relações 
existentes entre os conhecimentos advindos do sen-
so comum e da ciência, possibilitando a superação 
de um no outro a partir da investigação advinda da 
dúvida que motivou o aprendizado do conhecimento 
científico.

Palavras-Chave: Senso comum; Escola; Ciência; Alunos. 
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JRC05

 DOENÇA DE CHAGAS

Autor(es): Raquel Pires dos Santos¹, Michele Sousa 
Santos¹

Orientador(es): Thayse Jesus², Rosemeire Machado 
da Silva¹

Instituição: ¹Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres 
Mata Pires; ²UFBA – Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, BA

E-mails: thaybiologa@hotmail.com; rosemsbio@yahoo.
com.br

raquelcelinosouza@outlook.com; michelleamor23@
otmail.com 

A Doença de Chagas é uma protozoonose causada 
pelo Trypanossoma cruzi, protozoário flagelado, cujo 
o vetor é conhecido popularmente como “barbeiro ou 
chupança”, Triatoma infestam. O inseto contaminado 
com o Trypanossoma cruzi suga o sangue de uma pes-
soa eliminando suas fezes contaminada. Ao se coçar, a 
própria pessoa provoca a entrada do protozoário no 
local lesionado. Além disso, se as mãos contaminadas 
forem levadas até as mucosas (boca e olhos), o para-
sita pode adentrar no corpo do hospedeiro. Também 
pode haver contaminação através de transfusão de 
sangue, via congênita (placentária) e amamentação. 
Recentemente, ocorreram casos de contaminação do 
Trypanossoma cruzi através da ingestão de vegetais 
e frutos (cana-de-açúcar, açaí e outros) contamina-
dos pelas fezes do barbeiro. Os sintomas iniciais da 
doença são: febre, falta de apetite, cansaço, dores e 
inchaço pelo corpo, ao longo do período, a Doença 
de Chagas compromete o funcionamento de diversos 
órgãos do corpo, dentre eles, fígado, intestino e co-
ração. Embora a morte só aconteça depois de muitos 
anos, a Doença de Chagas é muito grave porque ainda 
não tem cura e milhões de brasileiros tem a doença. 
A principal maneira de prevenção da doença é com-
bater seu vetor, ou seja, o barbeiro. Esse inseto tem 
hábito noturno e, durante o dia, abriga-se em frestas, 
especialmente de construções de pau-a-pique (taipa). 
É necessário um controle dos transmissores, acompa-
nhado da melhoria das condições de vida (moradia), 
do tratamento dos doentes e o acesso da população 
às informações sobre essa protozoonose. O presente 
trabalho foi motivado pelas atividades desenvolvidas 
em parceria com Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/Biologia/UFBA, coorde-
nado pela professora Claudia Luizon Dias Leme e o 
professor Gilberto Cafezeiro Bomfim. Direção: Thayse 
Silva de Jesus & Rosemeire Machado. Produção: Mi-
cheli Sousa Santos & Raquel Pires dos Santos. Edição: 
Micheli Sousa Santos, Raquel Pires dos Santos & Thay-
se Silva de Jesus. Caracterização do equipamento uti-
lizado: máquina digital, celular e notebook.

Palavras-Chave: Doença de Chagas; Trypanossoma 
cruzi; Barbeiro. 

Financiamento: PIBID/CAPES.

JRC06

 
FUI PICADO! E AGORA, JOÃO?

Autor(es): Elane Santos¹, Beatriz Quirino¹, Carina 
Santos¹

Orientador(es): Micheli Ferreira Fonseca², Rejâne 
Maria Lira-da-Silva²

Instituição: ¹Colégio Estadual Alfredo Magalhães; 
²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA

E-mails: rejane@ufba.br; fonseca.micheli@gmail.com  

O vídeo conta a história de uma pequena família 
brasileira que mora no interior do Brasil e que 
trabalha todos os dias, de sol a sol na pequena 
fazenda da família. João o pai, Maria a mãe e Bea-
triz a filha, são os personagens desta história, que 
em um belo dia, João ao ir trabalhar na roça sem 
calçado, acabou sendo picado por um escorpião. 
Ele correu para casa e Maria resolveu chupar o 
local da picada, mas não melhorou a forte dor que 
sentia no local e o inchaço no pé de João, afinal 
não é possível sugar o veneno, além de se tra-
tar de uma atitude errada e perigosa, assim como 
também é errado fazer garrote, amarrar o local 
da picada e tomar cachaça, procedimentos muito 
utilizados por pessoas picadas por animal peço-
nhento. João resolveu ir para o hospital, onde 
recebeu o tratamento adequado para picada de 
escorpiões e ao ficar saudável novamente pode 
voltar para casa e trabalhar na roça, mas devida-
mente calçado. João e a família aprenderam que a 
melhor forma de tratar acidentes com escorpiões 
e qualquer outro animal peçonhento é lavando o 
local da picada com água e sabão, e indo para o 
hospital ou posto de saúde mais próximo, para 
tomar o soro antiveneno que é o tratamento mais 
eficaz contra o veneno de animais peçonhentos.

Palavras-Chave: Escorpião; Roça; Acidente. 

Financiamento: PIBID/CAPES.
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JRC07

 LUTA CONTRA A OBESIDADE

Autor(es): Ana Julia Lima de Almeida, Ana Luiza 
de Brito Mattos, Isabelle Louise Schitini Behrens 

Góes, Sofia Soares, Viccenzo Paim Bonanza

Orientador(es): Ian Fraser Lima

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: fraserfilms@gmail.com; cristina10@
gmail.com; analuizabritomattos@gmail.com; 

sschitini@hotmail.com; alice@physiopilates.com; 
alebonanza@terra.com.br 

Hoje em dia as pessoas estão engordando mais 
facilmente por causa de seus hábitos alimentares. 
A obesidade é o acúmulo de gordura quase sem-
pre causado pela ingestão excessiva de calorias 
que supera o valor usado pelo organismo em sua 
manutenção e realização de atividades do dia a 
dia. Hoje as comidas são mais gordurosas, por 
conta disto elas acabam tendo mais calorias. A 
obesidade aumenta a probabilidade da ocorrência 
de algumas doenças, sendo as doenças cardiovas-
culares as de maior residência. Temos também a 
diabetes tipo 2, apneia de sono, alguns tipos de 
cancro e osteoartrite. A obesidade é uma das do-
enças que mais crescem no mundo hoje, sendo a 
maior causa de morte mundial, sendo maior mes-
mo que câncer e assassinatos. Para se ter ideia, 
nos Estados Unidos, com uma população atual de 
313 milhões de pessoas, 66% da população é obe-
sa. Já no Brasil, mais de 48% da população está 
com sobrepeso e 17% é obesa, números menos 
alarmantes que nos EUA, mas que precisam ser 
combatidos. Acreditamos que o consumo dema-
siado de comidas pré-fabricadas e os ditos fast 
foods tem intensificado esse aumento nas taxas 
de saúde mundial, um problema que merece to-
das as nossas forças e energias.

Palavras-Chave: Obesidade; Alimentação; Saúde 

JRC08

OS CORPONAUTAS E O MAL DE 
ALZHEIMER

Autor(es): Antonio Walter Luiz Júnior, Bernardo 
Lima Aguiar, Bernardo Gomes Oliveira, Eduardo 

Moscon Guerra, João Vitor Diniz Guimarães. 

Orientador(es): Ian Fraser Lima. 

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: fraserfilms@gmail.com; tania@fat.edu.
br; blimaaguiar03@gmail.com ; atbgomes@gmail.
com; oguerra@ufba.br; denis@andreguimaraes.

com.br 

Há algum tempo, a doença de Alzheimer vem aco-
metendo muitas pessoas em todo o mundo. Trata-
se de uma doença que geralmente afeta pessoas 
mais velhas e é muito incapacitante. Seus princi-
pais sintomas são a perda de memória, linguagem 
e orientação. Como muita gente não conhece essa 
doença, o objetivo de nosso projeto é informar 
as pessoas sobre o Alzheimer de forma divertida 
e leve, pois ela é uma doença séria e perigosa. 
A partir dos 60 anos, o risco de desenvolver o 
Alzheimer duplica a cada 5 anos. Como muitas 
vezes ela é confundida com a velhice, é bom que 
a família já saiba dos sintomas para levar o pa-
ciente ao médico. E, para isso, usaremos o vídeo. 
O vídeo é uma ótima forma de informar, pois com 
as animações fica mais fácil de ilustrar o que está 
sendo falado. Iremos representar personagens em 
uma história divertida e empolgante, para que os 
nossos telespectadores aprendam e compreen-
dam a doença. Ao pesquisarmos sobre o Alzhei-
mer, entendemos o quão cruel essa doença é para 
as pessoas. Ampliando o nosso conhecimento, re-
solvemos compartilhar esse conhecimento, e con-
cluímos que estamos fazendo a nossa parte ao ex-
plicar a todos sobre o terrível mal de Alzheimer.

Palavras-Chave: Alzheimer; Doença; Cérebro. 
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JRC09

A DANÇA DAS CADEIRAS VELHAS

Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos Sanches¹, 
Joelson Reis da Cruz Júnior¹, Kailane Machado 
do Carmo¹, Maycon Douglas Sapucaia Oliveira¹

Orientador(es): Felipe Barbosa Dias², Rejâne 
Maria Lira-da-Silva²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: lipe_dias92@msn.com; imprensajovens-
cientistas@gmail.com 

Imaginem acordar bem cedo, escovar os dentes, 
vestir a farda e ir à escola para ter um dia repleto 
de novidades e de muito conhecimento sentado 
numa cadeira confortável durante toda a manhã? 
Muitas vezes nem sempre é assim, para conseguir 
um lugar com o mínimo de conforto em algumas 
escolas, os estudantes acabam contando com a 
sorte de quem chega primeiro. O vídeo “A Dança 
das Cadeiras Velhas” conta a história de dois ir-
mãos que estudam na Escola Estadual de 1º Grau 
de São Francisco do Paraguaçu e de como eles 
vivenciam a situação precária de estudar em uma 
carteira quebrada e cheia de riscos. Mas agora, 
de onde surgiram tantos problemas relacionados 
com a condição em que as cadeiras se encontram? 
A resposta está mais próxima do que se imagina, 
assista ao vídeo e descubra o porquê precisamos 
cuidar do que é nosso. O vídeo foi produzido 
numa oficina de Educomunicação promovida pela 
Sala Verde da UFBA com as crianças da comuni-
dade de São Francisco do Paraguaçu em maio de 
2015. A iniciativa é fruto do Programa Vizinhan-
ças da pró-reitoria de extensão da Universidade 
Federal da Bahia, 2015. O material foi editado 
por Mariana Rodrigues Sebastião. Equipamentos 
utilizados: Câmera digital Sony, Celular Motorola 
e Tablet Samsung. 

Palavras-Chave: Cadeira; Escola; Cuidado.  

Financiamento: PIBID/CAPES; PROEXT/UFBA.

JRC10

A IMPORTÂNCIA DE ESCOVAR OS 
DENTES 

Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos¹, 
Maria Luiza da Conceição Sacramento¹, Lorena 

Tosta de Jesus¹, Andrey Souza dos Santos¹

Orientador(es): Jucileide Pinheiro de Almeida², 
Patrícia Trindade de Jesus², Talita Goncalves 

Santos²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: juci2061@gmail.com; patriciatdejesus@
yahoo.com.br; talita.2sg@gmail.com; imprensajo-

venscientistas@gmail.com 

Sabe-se que saúde bucal reflete diretamente na 
saúde geral, com isso percebemos a importân-
cia dos dentes. Ao falarmos de importância não 
podemos esquecer que o sorriso é considerado 
a janela do rosto, e para isso a higiene bucal é 
de grande relevância para o cuidado dos dentes. 
É através dela que conseguimos mantê-los mais 
saudáveis e belos. Vocês sabem porque é impor-
tante escovar os dentes? Essa resposta é transmi-
tida de forma simples e criativa pelas crianças de 
São Francisco do Paraguaçu, através de um vídeo 
de desenho produzido numa oficina de produção 
de vídeos de ciência, mostrando como devemos 
cuidar dos nossos dentes. Você está curioso para 
saber qual é a ótica das crianças do São Francisco 
em relação à necessidade escovação dos dentes? 
Se sim, confira o vídeo. Formato Escolhido: Vídeo 
didático. Equipamentos utilizados: Câmera digital 
e celular para o áudio. Uma produção de Maria 
Luísa Sacramento, Lorena Tosta e Antonio Carlos 
Pereira, estudantes da Escola Estadual de Pri-
meiro Grau de São Francisco do Paraguaçu, com 
orientação de Jucileide Almeida, Patrícia Trindade 
e Talita Gonçalves, estudantes da Atividade Cur-
ricular em Comunidade BIO A82, Programa Social 
de Educação. Vocação e Divulgação Cientifica da 
Bahia, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Palavras-Chave: Dente; Escovação; Importância.

Financiamento: ACCS A82; PROEXT/UFBA.
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JRC11

CINE SALA VERDE 

Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos¹, 
Camile Lima Oliveira¹, Maria Luiza da Conceição 

Sacramento¹, Mirele dos Santos Ferreira¹

Orientador(es): Mariana Rodrigues Sebastião²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: marianasebastiao@gmail.com 

Em janeiro de 2015 a Sala Verde da Universidade 
Federal da Bahia levou uma atividade diferente 
para a comunidade de São Francisco do Paragua-
çu, povoado do município de Cachoeira, Bahia: o 
Cine Sala Verde. Todos os dias, às 18 horas, a Sede 
da Associação Beneficente de Moradores de São 
Francisco do Paraguaçu, antes costumeiramen-
te fechada, transformava-se na sala de cinema 
da cidade. Os filmes? Animações infantis, filmes 
sobre natureza, ficção científica, ação e diversos 
outros gêneros, e todos escolhidos pelas crianças 
e adolescentes da comunidade. A programação já 
era fixada na porta da Associação, para que to-
dos pudessem ter acesso ao longa metragem que 
seria visto nos próximos dias. Apesar de serem 
escolhidos pelas crianças e adolescentes, todos da 
comunidade poderiam aproveitar e participar do 
Cinema. A iniciativa do Cine Sala Verde, ou cinema 
comunidade, foi uma das atividades das Oficinas 
de Produção de Materiais de Comunicação, pro-
movida pela Sala Verde da UFBA a partir do apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, edital do 
Programa Vizinhanças. Nestas oficinas os jovens 
da comunidade produziram materiais de TV, rádio 
e jornal impresso sobre as questões da comuni-
dade. Esses materiais também foram exibidos no 
Cine Sala Verde. Saiba mais sobre essa iniciativa 
assistindo ao Vídeo “Cine Sala Verde! ”.

Palavras-Chave: Cinema; Sala Verde; São Francisco 
do Paraguaçu.

Financiamento: PROEXT/UFBA.

 

JRC12

JORNAL SALINHA VERDE EM SÃO 
FRANCISCO SÃO FRANCISCO DO 

PARAGUAÇU

Autor(es): Alexandre da Conceição Cerqueira da 
Rocha¹, Antônio Marcos Sacramento Sanches¹, 

Iuri Castro dos Santos¹, Kailane Machado do Car-
mo¹, Maycon Douglas Sapucaia Oliveira¹, Maria 

Luiza da Conceição Sacramento¹, Lorena Tosta de 
Jesus¹, Natiele Vitória Batista Pereira¹

Orientador(es): Mariana Menezes Alcântara², 
Maykelly Souza²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: alcmariana@gmail.com; maykellyss@
gmail.com 

Transformar jovens da comunidade de São Francisco 
do Paraguaçu, povoado do município de Cachoeira, 
em repórteres do Jornal Salinha Verde, foi um dos 
desafios educacionais propostos pelas Oficinas de 
Produção de Materiais de Comunicação, promovidas 
pela Sala Verde da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). O projeto contou com o apoio da Pró-Reito-
ria de Extensão desta instituição por meio do edital 
intitulado “Programa Vizinhanças”. Desta maneira, 
este trabalho apresenta o resultado do esforço e en-
gajamento de autores e orientadores na construção 
de um verdadeiro telejornal para a comunidade: o 
jornal Salinha Verde, voltado exclusivamente para 
questões relacionadas à informação sobre saúde e 
meio ambiente. O trabalho, produzido em janeiro de 
2015, teve como apresentadores, ou âncoras, como 
são chamados no jargão jornalístico, os estudantes 
Natiele Batista, Maycon Douglas Sapucaia e Alexan-
dre Cerqueira. Para a realização da atividade, foram 
abordados temas relacionados à água contaminada, 
verminoses, diarreias e leptospirose. Para ilustrar si-
tuações vividas no dia a dia da comunidade, foram 
criados três personagens fictícios: Josefina, Zezinho e 
Seu Francisco, que falam sobre suas más experiências 
e como aprenderam a cuidar da saúde. Os jovens en-
volvidos na atividade protagonizaram um verdadeiro 
show de criatividade, aprendendo a pesquisar os te-
mas na internet e a construir histórias educativas e 
lúdicas através do recurso audiovisual.

Palavras-chave: Educomunicação; Água contami-
nada; Verminoses; Diarreias; Leptospirose; Audio-
visual.

Financiamento: PROEXT/UFBA.
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JRC13

 
 LEPTOSPIROSE

Autor(es): Maycon Douglas Sapucaia Oliveira¹, 
Otávio dos Santos Ferreira¹, Caio Carvalho de 

Jesus¹

Orientador(es): André Luís Melo dos Santos²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: aluism15@gmail.com 

A leptospirose é uma doença infecciosa bastante 
comum nos centros urbanos, principalmente nos 
períodos de chuvas e enchentes. É causada por 
uma bactéria da espécie Leptospira interrogans, 
que infecta primariamente roedores e mamíferos, 
sendo considerada uma zoonose. Quando chove 
muito, o rato de esgoto infectado é capaz de trans-
mitir a bactéria para os seres humanos através da 
urina, que se acumula no solo úmido e na água. 
As manifestações iniciais da leptospirose são se-
melhantes aos quadros de febre amarela, dengue 
e malária devido às dores musculares, dor de ca-
beça. Com o agravamento dos sintomas, aparece a 
icterícia – “amarelão” como é popularmente conhe-
cido – evidenciando a intensificação do quadro. O 
tratamento é feito com bastante hidratação e uso 
de antibióticos específicos para o agente etiológi-
co. Não se recomenda o uso de antibióticos para 
prevenir a leptospirose, devido à ineficácia dessa 
medida. A vacina existe, mas não está disponível 
para seres humanos no Brasil, nem confere imu-
nidade a longo prazo. A prevenção dessa doença 
implica na adoção de hábitos individuais e cole-
tivos, como evitar o contato e ingestão de água e 
alimentos contaminados, ou utilizar equipamentos 
de proteção em casos de inundações. Você quer 
aprender mais como se prevenir da leptospirose? 
Confira mais no vídeo!

Palavras-Chave: Leptospirose; Prevenção; Doença. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.

JRC14

 LUZ SOLAR, PRA QUê SERVE?

Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos Sanches¹, 
Iuri Castro dos Santos¹, Joelson Reis da Cruz 
Júnior¹, Kailane Machado do Carmo¹, Maycon 

Douglas Sapucaia Oliveira¹

Orientador(es): Felipe Barbosa Dias², Mariana 
Rodrigues Sebastião²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: lipe_dias92@msn.com; marianasebas-
tiao@gmail.com 

João é um menino muito curioso que morava 
em São Francisco do Paraguaçu. Ele vivia se per-
guntando sobre tudo. Um dia ao pôr-do-sol ele 
se pergunta: será que podemos viver sem a luz 
solar? Esse vídeo mostra o aprendizado de João 
e responde qual a importância da luz solar para 
as plantas, animais e nós seres humanos. O ví-
deo ‘Luz solar, para que serve? ’ Traz um assunto 
de grande relevância para 2015, ano considera-
do pela Organização das Nações Unidas como o 
Ano Internacional da Luz: trata dos benefícios que 
a luz do sol proporciona ao meio ambiente. De 
maneira interativa e divertida, “Luz Solar” enfa-
tiza a importância desta fonte de luz natural que 
beneficia os seres humanos e as demais formas 
de vida. O audiovisual foi produzido numa ofici-
na de vídeos com crianças da comunidade de São 
Francisco do Paraguaçu, povoado do município de 
cachoeira, Bahia. A oficina foi uma iniciativa da 
Sala Verde UFBA, espaço de educação ambiental 
dentro da Universidade Federal da Bahia, com 
apoio do Programa Vizinhanças da Pró-Reitoria 
de extensão, ano de 2015. As imagens foram pro-
duzidas a partir da construção de desenhos, com 
folhas de ofício e lápis de cor, e a gravação do 
áudio foi feita utilizando o gravador de voz de 
um tablet.

Palavras-Chave: Luz; Sol; Importância. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.
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NÃO JOGUE VIDRO NO LIXO!

Autor(es): Davi Cerqueira dos Santos Sanches¹, 
Jenildes Pereira dos Santos¹, Joelson Reis da 

Cruz Júnior¹, Mariele Pereira da Invenção¹, Nad-
son Pereira da Invenção¹

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva², 
Mariana Rodrigues Sebastião²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: rejane@ufba.br; marianasebastiao@
gmail.com 

Cinco crianças de uma comunidade baiana tinham 
uma missão: pegar câmeras fotográficas e tirar 
fotos do lixo espalhado pela cidade onde moram. 
Depois de fazerem essa pesquisa, registrarem o 
lixo encontrado e se reunir para analisar as fotos, 
chegaram a uma conclusão: grande parte desse 
lixo era vidro! Isso aconteceu na cidade de São 
Francisco do Paraguaçu, povoado do município 
de Cachoeira, interior da Bahia. A Sala Verde da 
Universidade Federal da Bahia, com o apoio do 
Programa Vizinhanças da Pró-Reitoria de Exten-
são da universidade, levou à comunidade as Ofi-
cinas de Produção de Materiais de Comunicação. 
A ideia era produzir programas de rádio, progra-
mas de TV e um jornal impresso sobre a temática 
do lixo. Desafio aceito por essa equipe de crian-
ças, que ao perceber através das suas fotos que 
grande parte do lixo espalhado pela comunidade 
era vidro, produziu este curta chamado “Não jo-
gue vidro no lixo! ”. Além de poluir a comunidade 
como um todo, vidro no lixo pode causar sérios 
problemas como cortes nas pessoas. É necessário 
ter muito cuidado ao dispensar esse tipo de lixo, 
e uma alternativa é utilizar as lixeiras de coleta 
seletiva, que agora fazem parte da praça Antônio 
Sapucaia, a principal de São Francisco do Para-
guaçu. Nas lixeiras, a Cor do vidro é verde.

Palavras-Chave: Vidro; Lixo; São Francisco do Pa-
raguaçu. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.

JRC16

O CATU

Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos¹, 
Camile Lima Oliveira¹, Gleisiele Pereira da In-

venção¹, Maria Luiza da Conceição Sacramento¹, 
Nadson Pereira da Invenção¹, Mirele dos Santos 

Ferreira¹

Orientador(es): Mariana Rodrigues Sebastião²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: marianasebastiao@gmail.com 

O Catu é um dos locais mais bonitos e mais impor-
tantes de São Francisco do Paraguaçu, povoado 
localizado no município de Cachoeira, interior da 
Bahia. Lá está o Rio do Catu, de águas límpidas, 
e a barragem do Catu, que abastece os municí-
pios do Vale do Iguape. Para chegar ao Catu é ne-
cessário sair do povoado e pegar a estrada que 
leva São Francisco do Paraguaçu ao povoado de 
Santiago do Iguape. É possível chegar lá andan-
do. Além de ter esta importância relacionada ao 
abastecimento de água, o Catu também é um local 
tranquilo e por isso é utilizado pelos moradores 
da região para atividades recreativas como fazer 
piquenique. Tornou-se também um local de lazer 
para moradores das comunidades. No vídeo “O 
Catu”, você vai poder apreciar a beleza deste lu-
gar, e conhecer um pouco mais do que ele repre-
senta para as comunidades que o entornam. Este 
vídeo foi produzido a partir das Oficinas de Pro-
dução de Materiais de Comunicação, promovidas 
pela Sala Verde da Universidade Federal da Bahia, 
através do apoio da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFBA, edital do Programa Vizinhanças, janeiro de 
2015. Para construção do curta foram utilizadas 
imagens feitas por celular, câmera fotográfica e 
tablet, e as gravações de voz foram feitas com 
gravadores de celular.

Palavras-Chave: Catu; São Francisco do Paraguaçu; 
Barragem. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      100

JRC17

O CONVENTO SANTO ANTÔNIO 
DO PARAGUAÇU

Autor(es): Alexandre da Conceição Cerqueira 
da Rocha¹, Maycon Douglas Sapucaia Oliveira¹, 

Otávio dos Santos Ferreira¹, Joseane dos Santos 
Cerqueira¹

Orientador(es): Maykelly Souza²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: maykellyss@gmail.com 

Localizado no povoado de São Francisco do Pa-
raguaçu (Cachoeira-Ba) e banhado pelas águas do 
Rio Paraguaçu, o Convento de Santo Antônio do 
Paraguaçu foi fundado em 1686. Foi construído 
após um pedido dos moradores do Vale do Iguape 
à Ordem Religiosa Franciscana e hoje se encontra 
em ruínas. O convento foi tombando pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional) no ano de 1941 e que realiza trabalhos 
de conservação das estruturas e restauração das 
imagens que se encontram no interior do Conven-
to. No vídeo, produzido pelos alunos que fizeram 
parte das oficinas promovidas pela Sala Verde da 
UFBA em janeiro de 2015, o cuidador do Conven-
to, o Senhor Antônio Gonçalves, guia a visita e 
apresenta todos a cômodos do convento e o que 
funcionava em cada lugar. No seu interior tam-
bém funcionou, por quase meio século, o Hospital 
Nossa Senhora de Belém que cuidava dos pacien-
tes durante a epidemia da febre amarela, conhe-
cida como “Peste da Bicha”. O Convento é um dos 
cartões postais do povoado e recebe diariamente 
visitas de pessoas de diversos locais do mundo. 
No vídeo também é possível ver um pouco do Rio 
Paraguaçu, que é responsável pelo sustento da 
maioria da população do povoado. Confiram! 

Palavras-Chave: Convento; Patrimônio Histórico; 
São Francisco do Paraguaçu. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.

JRC18

O RIO PARAGUAÇU

Autor(es): Antônio Marcos Sacramento Sanches¹, 
Natiele Vitória Batista Pereira¹

Orientador(es): Mirella Medeiros Carvalho², 
Robério Oliveira Santos²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: mirella01@outlook.com; beriodantas@
gmail.com

O Rio Paraguaçu tem muita importância na vida 
dos moradores da comunidade de São Francisco 
do Paraguaçu, que é um povoado pertencente à 
cidade de Cachoeira, Estado da Bahia. O rio ba-
nha a cidade e serve de sustento para a maioria 
das famílias do lugar. Além de sustentar a pesca, 
principal atividade da região, também é um local 
de lazer. Mesmo assim, infelizmente este local tão 
importante é vítima dos maus tratos de muitas 
pessoas, que jogam lixo dentro e no seu entor-
no, prejudicando todas as atividades. Este vídeo 
mostra uma das principais atividades exercidas 
no rio - a pesca - através da ótica das crianças 
que moram no local. Quer saber mais sobre este 
rio? Assista ao vídeo “O Rio Paraguaçu”. O vídeo 
foi produzido a partir das Oficinas de Produção 
de Materiais de Comunicação, promovidas pela 
Sala Verde da Universidade Federal da Bahia, 
através do apoio da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFBA, edital do Programa Vizinhanças, janeiro de 
2015. Para construção do curta foram utilizadas 
imagens feitas por celular, câmera fotográfica e 
tablet, e as gravações de voz foram feitas com 
gravadores de celular. Edição: Mariana Rodrigues 
Sebastião, Mirella Medeiros Carvalho e Robério 
Oliveira Santos. Formato escolhido: vídeo didáti-
co. Equipamento: câmera digital, celular Motorola 
G, tablet.

Palavras-Chave: Rio Paraguaçu; Pesca; São Fran-
cisco do Paraguaçu. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.
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PLANETA ÁGUA

Autor(es): Antônio Carlos Pereira dos Santos¹, 
Davi Cerqueira dos Santos Sanches¹, Gleisiele 

Pereira da Invenção¹, Iuri Castro dos Santos¹, Je-
nildes Pereira dos Santos¹, Joelson Reis da Cruz 
Júnior¹, Maria Luiza da Conceição Sacramento¹, 

Mariele Pereira da Invenção¹, Nadson Pereira da 
Invenção¹, Natália Fernandes Cerqueira¹, Jaqueli-

ne Bispo dos Santos¹

Orientador(es): Mariana Rodrigues Sebastião²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: marianasebastiao@gmail.com 

Você já deve ter percebido porque a Terra é cha-
mada de Planeta Água. De acordo com estudos 
realizados, 70% de toda a superfície do nosso 
planeta é composta por água. Está aí um bom 
motivo para esse nome, não é mesmo? Mas exis-
tem algumas coisas importantes que devemos dar 
atenção: de toda essa água a maior parte é sal-
gada, sobrando só um pouco mais de 2% de água 
doce. Desse pouquinho aí que sobra de água doce, 
a maior parte está escondida em forma de água 
subterrânea. O que isso significa? Que aquela 
água disponível que usamos é a menor parte que 
existe, e corre o risco de acabar! Por ser fonte de 
vida, importante para a sobrevivência de homens, 
animais e plantas, a água já passeou por muitas 
músicas e poesias. Uma delas é a música “Terra, 
Planeta Água! ”, composta por Guilherme Arantes. 
Neste curta você vai assistir esta música sendo 
recitada por crianças e adolescentes da comuni-
dade de São Francisco do Paraguaçu, povoado do 
município de Cachoeira, interior da Bahia. O vídeo 
faz parte das Oficinas de Produção de Materiais 
de Comunicação, promovida pela Sala Verde da 
UFBA a partir do apoio da Pró-Reitoria de Exten-
são da UFBA, edital do Programa Vizinhanças, ja-
neiro de 2015.

Palavras-Chave: Água; Terra; Planeta. 

Financiamento: PROEXT/UFBA.

JRC20

SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU

Autor(es): Josenildes Pereira dos Santos¹, Marie-
le Pereira da Invenção¹, Paulo Ricardo Tosta de 

Jesus¹, Maria Eduarda Sanches de Oliveira¹, Alice 
Santos Freire¹. 

Orientador(es): Graciele Oliveira Nunes². 

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: graciele_oliveira92@hotmail.com

O vídeo “São Francisco do Paraguaçu” traz infor-
mações sobre essa comunidade, localizada próxi-
ma à cidade de Cachoeira, na Bahia. Através de 
fotos tiradas pelas crianças da comunidade e de-
senhos construídos também por elas, o audiovisu-
al conta a história de alguns dos principais pontos 
turísticos deste local que faz parte da história da 
Bahia, a exemplo do convento Santo Antônio do 
Paraguaçu, um dos mais antigos de todo o Brasil, 
e onde estão túmulos dos nobres da época da sua 
construção. Além disso, trata de alguns dos feste-
jos que acontecem na região, como a Lavagem do 
Cruzeiro, localizado na praça Antônio Sapucaia, 
e que acontece todos os anos no dia 17 de ja-
neiro. O material foi produto de uma oficina de 
educomunição, na qual foram construídos mate-
riais de comunicação com as crianças e adoles-
centes da comunidade. A oficina é uma iniciativa 
da Sala Verde da Universidade Federal da Bahia, 
através do Programa Vizinhanças, financiado pela 
Pró-reitoria de Extensão da Universidade. As ima-
gens para ilustrar o vídeo foram produzidas utili-
zando papel ofício e lápis de cor, e para fotogra-
far e gravar a narração foram utilizados câmera 
digital e celular. Conheça as belezas, riquezas e a 
história de São Francisco do Paraguaçu em ape-
nas poucos minutos. Aperte o play!

Palavras-Chave: São Francisco do Paraguaçu; His-
tória; Comunidade. 

Financiamento: PIBID/CAPES; PROEXT/UFBA.



      6º Encontro de Jovens Cientistas

      102

JRC21

TEM NOVIDADE NA PRAÇA! 

Autor(es): Jamile Fernandes Cerqueira¹, Jose-
nildes Pereira dos Santos¹, Kailane Machado 

do Carmo¹, Natiele Vitória Batista Pereira¹, Ana 
Clara Monteiro Magalhães da Silva¹

Orientador(es): Maykelly Souza²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: graciele_oliveira92@hotmail.com

“Tem Novidade na Praça” é um vídeo de caráter 
educativo, produzido por cinco alunos da Escola 
de Primeiro Grau São Francisco do Paraguaçu e 
que participaram das oficinas promovidas pela 
Sala Verde da UFBA no mês de janeiro de 2015. O 
vídeo fala sobre a chegada das novas lixeiras de 
coleta seletiva no Povoado de São Francisco do 
Paraguaçu, pertencente ao município de Cachoei-
ra-Ba. As lixeiras de coleta seletiva foram implan-
tadas na Praça Antônio Sapucaia em dezembro de 
2014 para que os habitantes do povoado come-
çassem a fazer o descarte do lixo produzido dia-
riamente por eles de forma correta e sem agredir 
o meio ambiente, já que caminhando pelas ruas 
do povoado é possível notar que muitos mora-
dores não fazem a coleta seletiva e ainda jogam 
o lixo em locais inapropriados, como nos quintais 
ou até mesmo queimam esse lixo, causando assim 
também outro tipo de poluição, a poluição do ar 
e que podem trazer malefícios para a saúde. No 
vídeo, os alunos também ensinam como identifi-
car as lixeiras pela cor e ainda informam o tempo 
que cada um dos objetos (vidro, papel, metal e 
plástico) levam para se decompor caso for des-
cartado em lugares inadequados, como acontece 
na maioria das vezes no povoado.

Palavras-Chave: Coleta Seletiva; São Francisco do 
Paraguaçu; Lixo.

Financiamento: PIBID/CAPES; PROEXT/UFBA.

JRC22

COMO LIMPAR O TANQUE DE 
SUA CASA?

Autores: Paulo Ricardo Tosta de Jesus¹, Jamile 
Fernandes Cerqueira¹, Natiele Vitória Batista Pe-
reira¹, Antônio Carlos Pereira dos Santos¹, Alana 

Tosta da Silva¹

Orientador(es): Mariana Menezes Alcântara², 
Maykelly Souza²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: maykellyss@gmail.com 

As oficinas de Educomunicação da Sala Verde da 
Universidade Federal da Bahia (Ufba) apresenta 
mais um vídeo de desenho desenvolvido pelas 
crianças de São Francisco do Paraguaçu, distrito 
do município de Cachoeira, Recôncavo baiano. 
Durante as atividades de educação ambiental, 
foi discutido o tema “água”, gerando script a se-
guir. “Para fazer a limpeza do tanque de sua casa 
são necessários os seguintes materiais: esponja, 
vassoura, panos, balde e água sanitária. Logo 
depois, é preciso fechar o registro de entrada da 
água. Antes de começar o processo da limpeza, é 
preciso esvaziar o tanque, deixando apenas um 
palmo de água para ajudar na limpeza e evitar 
que a sujeira entupa os canos. A limpeza deve 
ser iniciada usando esponja e vassoura piaçava 
para retirar a sujeira mais visível. Depois disso, 
adicione água sanitária no tanque. A proporção é 
um litro de água sanitária para cada mil litros de 
água. Depois, abra o registro da água para encher 
o tanque. Atenção! Você deve deixar a solução de 
limpeza agir por duas horas. Depois, pode esva-
ziar. Quando terminar, coloque a tampa e certifi-
que-se de que ela está bem presa e anote a data 
da limpeza. A próxima, deve ser feita depois de 
um ano. Agora que você já sabe como limpar o 
tanque, mantenha-o sempre limpo e garantindo 
a qualidade da água que abastece sua casa e a 
saúde de toda a sua família”. 

Palavras-Chave: Água; Saúde; Limpeza; Tanque 

Financiamento: PIBID/CAPES; PROEXT/UFBA.
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DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA 
ÁGUA CONTAMINADA

Autores: Antônio Marcos Sacramento Sanches¹, 
Railander Cruz Carvalho¹, Otávio dos Santos 

Ferreira¹, Jonathans Cerqueira Garcia¹, Eric Cauã 
dos Santos Nascimento¹, Josenildes Pereira dos 

Santos¹

Orientador(es): Mariana Menezes Alcântara², 
Maykelly Souza²

Instituição: ¹Escola Estadual de Primeiro Grau de 
São Francisco do Paraguaçu, São Francisco do 

Paraguaçu, BA; ²UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: maykellyss@gmail.com 

A limpeza de caixas d’água domésticas parece ser 
um assunto pouco interessante para muitos jovens. 
E foi com essa suspeita que, dentre as atividades 
promovidas pela Sala Verde da UFBA em São Fran-
cisco do Paraguaçu, em janeiro de ²015, houvesse 
uma palestra de uma profissional engajada com a 
educação e ligada à Vigilância em Saúde Ambien-
tal. Deste modo, crianças e adolescentes da comu-
nidade puderam conhecer a bióloga Bárbara Rose-
mar Araújo, integrante da Coordenadoria de Saúde 
Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de 
Salvador. A ideia foi chamar a atenção para o as-
sunto através de recursos lúdicos, como apresen-
tação de vídeos, concurso de frases e distribuição 
de cartilhas sobre limpeza de tanque de água e de 
conservação da mesma para uso doméstico. Como 
resultado de todo esse aprendizado, os participan-
tes da atividade foram desafiados a preparar um 
vídeo de desenho sobre os novos aprendizados, 
surgindo, desta maneira, o presente trabalho. Eles 
descobriram que a falta de água potável e de es-
goto tratado facilitam a transmissão de doenças 
como diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, he-
patite e esquistossomose. Essas enfermidades pro-
vocam cerca de trinta mil mortes no mundo por 
dia, sendo a maioria das vítimas crianças pobres. 
Todos foram instruídos de que a água potável é 
aquela que pode ser consumida pelos seres huma-
nos, sem prejuízo à sua saúde e, para tal, ela deve 
apresentar características sanitárias e toxicológi-
cas adequadas e estar isenta de organismos pato-
gênicos e de substâncias tóxicas, com a finalidade 
de prevenir danos à saúde e favorecer o bem-estar 
das pessoas. Através da palestra, pesquisa na in-
ternet e elaboração de roteiro e desenhos, os es-
tudantes puderam aprender uma importante lição: 
caixa-d`água limpa, saúde garantida!

Palavras-Chave: Educomunicação; Água Potá-
vel; Educação; LimpezadeCaixasD’água; Doenças 
Transmitidas pela Água.

Financiamento: PIBID/CAPES; PROEXT/UFBA.

JRC24

VIOLêNCIA DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER

Autor(es): Giulia Oceano Andrade Santos, Laís 
Faustino Fernandes, Pedro Henrique Zulauf

Orientador(es): Ian Fraser Lima

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-mails: fraserfilms@gmail.com; giulia.oceano@
me.com; laisfau@hotmail.com; pedrozulauf@

hotmail.com 

Nosso objetivo é dar a importância que esse as-
sunto merece, principalmente devido a escassez 
de conhecimento sobre a ocorrência de violência 
doméstica contra a mulher no contexto brasileiro. 
A questão raramente aparece nos diagnósticos e 
nas pesquisas realizadas nos serviços de saúde, 
apesar da importância da repercussão desse as-
sunto para o combate a violência. A ocorrência 
encontrada no serviço de saúde de violência do-
méstica física é de 34,1% e cresce ainda mais se 
incluirmos os casos de violência de cunho sexual 
– o número cresce para 36,6%. Ou seja, uma em 
cada três mulheres que usam o serviço de saúde 
público já viveu um episódio dessa natureza. Os 
números são extremamente alarmantes. O maior 
caso de incidência de violência doméstica contra 
a mulher é perpetuado pelo próprio parceiro/con-
junge, e segundo pesquisas, nos casos de abusos 
de parceiros, 70% dos ataques são de forma física 
e sexual e 89,3% são de cunho psicológico. Por 
isso a importância de leis como a Lei Maria da 
Penha, que visa lutar contra essas infrações que 
são cometidas diariamente em todos os setores 
e em todas faixas econômicas e sociais. Esse é 
um problema enraizado em nossa cultura, e ela se 
expressa das mais variadas formas.

Palavras-Chave: Violência doméstica; Lei Maria 
da Penha; Machismo.
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PARA A HUMANIDADE TER
 LIBERDADE

Autor(es): Caio Morris Matos, Julia Santos Almei-
da, Louise Cerqueira, Marcelo Augusto Santana 

Guedes, Marianna Lopes Deprá

Orientador(es): Wellington Marinho Souza

Instituição: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, ba

E-mails: wellington@colegioanglobrasileiro.com.
br; caiomorris@hotmail.com; juliaalmeidas@

hotmail.com; depra.mari@gmail.com; avaluzia@
curvrlo.org; depra.mari@gmail.com

Você já deve ter percebido porque a Terra é cha-
mada de Planeta Água. De acordo com estudos 
realizados, 70% de toda a superfície do nosso 
planeta é composta por água. Está aí um bom 
motivo para esse nome, não é mesmo? Mas exis-
tem algumas coisas importantes que devemos dar 
atenção: de toda essa água a maior parte é sal-
gada, sobrando só um pouco mais de 2% de água 
doce. Desse pouquinho aí que sobra de água doce, 
a maior parte está escondida em forma de água 
subterrânea. O que isso significa? Que aquela 
água disponível que usamos é a menor parte que 
existe, e corre o risco de acabar! Por ser fonte de 
vida, importante para a sobrevivência de homens, 
animais e plantas, a água já passeou por muitas 
músicas e poesias. Uma delas é a música “Terra, 
Planeta Água! ”, composta por Guilherme Arantes. 
Neste curta você vai assistir esta música sendo 
recitada por crianças e adolescentes da comuni-
dade de São Francisco do Paraguaçu, povoado do 
município de Cachoeira, interior da Bahia. O vídeo 
faz parte das Oficinas de Produção de Materiais 
de Comunicação, promovida pela Sala Verde da 
UFBA a partir do apoio da Pró-Reitoria de Exten-
são da UFBA, edital do Programa Vizinhanças, ja-
neiro de 2015.

Palavras-Chave: Água; Planeta; Terra. 

JRC26

PRA QUê RECICLAR?

Autor(es): Ingrid dos Santos Silva¹, Kauan Paixão 
Santana¹, Adriano Manuel Nunes Jesus¹, Renê da 

Silva Santos de Jesus¹, Bruno Farias Bacelar¹

Orientador(es): Raissa Oliveira Pereira², Patrícia 
de Sousa Lima²

Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro; ²UFBA - Universidade Federal da 

Bahia – Salvador, BA

E-mails: raissa.olliveira@hotmail.com; patysli-
ma@oi.com.br 

Paralelo ao consumo exacerbado, a produção de 
lixo cresce significativamente, e o destino e tra-
tamento dos resíduos tornaram-se uma grande 
preocupação para a sociedade. O acúmulo e o 
mau tratamento do lixo, por vezes, é prejudicial 
ao meio ambiente, levando a contaminação do 
solo, da água, do ar e causando grandes impac-
tos. Diante dessa situação, é importante adotar 
atitudes para diminuir a quantidade de resíduos 
produzidos e preservar o meio ambiente. A re-
ciclagem é uma prática que visa a reutilização 
e reaproveitamento do lixo para a confecção de 
novos materiais o que auxilia na diminuição do 
descarte. A produção de vídeos, é uma estraté-
gia didática que propicia a construção do saber 
a partir de reflexões e experiências, explorando 
a criatividade e a imaginação dos alunos, tornan-
do a aprendizagem um processo mais divertido e 
prazeroso. Desta forma, este trabalho teve como 
objetivo a construção de vídeo, por alunos da 
educação básica, para justificar a importância da 
reciclagem para a preservação do planeta terra. 
Para a gravação do vídeo foi utilizada a câmera 
de 8 MP do celular Motorola D3, para a gravação 
do áudio se utilizou Celular Samsung Galaxy SII 
e para edição utilizou-se o Windows Live Movie 
Maker. `Pra quê reciclar? ‘é um vídeo Educomuni-
cativo, produzido em oficina, na escola Estadual 
Professor Edison de Souza Carneiro, por alunos 
do ensino fundamental, que abordou os benefí-
cios da reciclagem.

Palavras-Chave: Vídeo; Lixo; Reciclagem. 
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PRESERVE A NATUREZA

Autor(es): Kauan de Jesus Lima¹, Larissa Santos 
Gonçalves¹, Maria Júlia Portugal Carvalho¹, Ra-
faele de Jesus Miranda¹, Thalita Silva Barbosa¹, 

Patrícia de Sousa Lima¹

Orientador(es): Ricardo Guerra Pauletti²

Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro; ²UFBA - Universidade Federal da 

Bahia – Salvador, BA

E-mails: ricardo_guerra_pauletti@hotmail.com 

Sabemos que a educação ambiental é de grande 
importância nas escolas já que tem como obje-
tivo formar cidadãos que se preocupam com os 
problemas ambientais que tendem a crescer no 
mundo moderno em que vivemos, e faz com que 
o aluno busque a conservação e preservação dos 
recursos naturais e sustentabilidade. Além disso, 
a educação ambiental faz com que o jovem re-
flita que ele faz parte do meu ambiente, e que 
se poluirmos a natureza, as consequências nega-
tivas nos atingirão diretamente. Com isso, o ví-
deo produzido pelos alunos da 5ª A do CEPESC 
aborda sobre o tema poluição e meio ambiente, 
mostrando as principais consequências que nos-
sos atos irresponsáveis estão causando como 
alagamentos, enchentes e desabamentos. Além 
disso, o curta faz uma breve previsão sobre o que 
pode acontecer se os seres humanos continuarem 
castigando a natureza com a poluição, levantando 
temas como a contaminação das águas, o desma-
tamento, entre outros. No final do vídeo, os alu-
nos falam sobre a importância da coleta seletiva e 
que com mais educação, teremos um mundo com 
menos poluição. O vídeo foi produzido através da 
oficina de vídeos Educomunicativos pelos bolsis-
tas PIBID/Biologia/UFBA no Colégio Estadual Pro-
fessor Edison de Sousa Carneiro com os alunos do 
ensino fundamental e médio. Edição e orientação: 
Ricardo Guerra. Equipamentos utilizados: Celular 
Samsung Galaxy S II, MovieMaker (edição).

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Poluição; 
Reciclagem.

Financiamento: PIBID/CAPES.

JRC28

CUIDANDO DA ÁGUA 

Autor(es): Geisiane Oliveira dos Santos¹, Marcela 
Capistrano Pereira Silva¹, Érica Alves¹, Mayane 

Santana de Souza¹, Lindiane Dias de Jesus¹

Orientador(es): Bruna Bahiana Marques Santos², 
Patrícia de Sousa Lima¹

Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro; ²UFBA - Universidade Federal da 

Bahia – Salvador, BA

E-mails: brunabahianam@hotmail.com;  patsyli-
ma@oi.com.br 

Você já parou para pensar qual a importância da 
água para o planeta? Será que ela pode acabar? A 
água é um recurso fundamental para a vida. A su-
perfície terrestre é constituída por 70% de água, 
porém apenas 3% dela é doce, ou seja, própria 
para consumo. O Brasil detém a maior parte des-
se recurso (12% do total mundial), contudo, o uso 
inadequado vem contribuindo cada vez mais para 
a futura escassez da água, destacando a poluição, 
o consumo exagerado e o desperdício indiscrimi-
nado como principais fatores para a diminuição 
desse recurso hídrico, trazendo sérias consequ-
ências para o meio ambiente e para os seres vi-
vos. Diante disso, o vídeo “Cuidando da água” tem 
como proposta abordar o desperdício da água sa-
lientando a importância que ela tem para os seres 
vivos, sendo assim, o vídeo busca contribuir para 
sensibilizar o espectador sobre a atual situação 
da água despertando o interesse sobre a impor-
tância da preservação da água. O vídeo foi pro-
duzido no âmbito da oficina de vídeos Educomu-
nicativos com os alunos do ensino fundamental 
e médio do Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro pelos bolsistas do PIBID/Biologia/
UFBA. Edição e orientação: Bruna Bahiana. Equi-
pamentos utilizados: Celular Samsung Galaxy S II, 
Celular HTC e MovieMaker (edição). 

Palavras-Chave: Água; Preservação; Seres Vivos; 
Meio Ambiente.

Financiamento: PIBID/CAPES.
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JRC29

REFLEXÃO SOCIAL

Autor(es): Ester Silva Santos, Estéfane Daiana do 
Nascimento Santos Sales

Orientador(es): Jorge Lucio Rodrigues das Dores

Instituição: Colégio Estadual Edvaldo Brandão 
Correia, Salvador, BA 

E-mails: jorgeluciorodrigues@hotmail.com; ester-
levita2014@hotmail.com; estefane_daiane99@

hotmail.com

É notório que na sociedade há diferenças. Somos 
indivíduos diferentes na cor da pele, do cabelo, na 
personalidade, religiosidade, enfim, a diferença 
faz parte do cotidiano social. No ano de dois mil 
e treze eclodiram no Brasil várias manifestações 
de pessoas com interesses diferentes e um único 
objetivo um país melhor, mostrando que apesar 
das diferenças podemos ser um. Este vídeo tem 
por objetivo levar as pessoas a refletirem que as 
diferenças nos fazem seres únicos e especiais, e 
que essas diferenças não são para dividir, pois no 
mundo de hoje é preciso que haja uma catástro-
fe, seja ela natural ou não, para que as pessoas 
se lembrem de que somos todos seres humanos, 
todos iguais, este é um tema bastante observa-
do na sociedade, porém, apesar das discussões e 
abordagens fica somente no papel não se coloca 
em pratica. Pois vivemos em uma sociedade ca-
pitalista, em que na busca pela visibilidade social 
há um lema que é determinado: todos precisamos 
ser iguais e seguir um padrão, fazendo então as 
pessoas pensarem que nossas multiplicidades 
são uma barreira que nos separam. O ideal seria 
o exercício de um olhar humano diário, que as 
pessoas se importassem mais com o ser do que 
com o ter, ajudando umas às outras na jornada 
da vida, pois só assim poderemos achar esta tão 
desejada luz na escuridão. Diante deste panora-
ma, este vídeo tem por objetivo levar as pesso-
as a refletirem sobre temas como o mundo em 
que vivemos e as diferença que podem ser utili-
zadas para nos aproximarmos uns dos outros. O 
vídeo foi desenvolvido dentro do Festival Anual 
da Canção Estudantil, no qual as músicas que o 
compõem concorreram, a partir da unificação dos 
temas das músicas, e serve para ilustrar as letras 
das composições.

Palavras-chave: Diferenças; Sociedade; Manifes-
tações; Igualdade.

JRC30

A VERDADE POR TRÁS 
DA RECICLAGEM

Autor(es): Jimmy Starling Ferreira dos Santos¹, 
Sérgio Santos Silva Júnior¹

Orientador(es): Paulo Davi Santana², Patrícia de 
Sousa Lima²

Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de 
Sousa Carneiro; ²UFBA - Universidade Federal da 

Bahia – Salvador, BA

E-mails: lipe_dias92@msn.com

Hoje em dia muito se fala sobre poluição e como 
as pessoas deveriam cuidar do planeta Terra. Uma 
das medidas mais adotadas em vários lugares do 
mundo para tentar solucionar o grande acúmu-
lo de lixo produzido pelo homem é a reciclagem, 
mas como será que cada cidadão entende a pa-
lavra “reciclagem”? O vídeo “A verdade por trás 
da reciclagem” conta a história de Paulinho, um 
jovem estudante do Colégio Estadual Professor 
Edison de Sousa Carneiro em Salvador que enca-
ra todos os dias a realidade da poluição em seu 
bairro e mostra como a reciclagem vai além de 
somente um conceito de “coleta seletiva”. O vídeo 
foi produzido pelos estudantes do ensino funda-
mental II e médio do Colégio Estadual Professor 
Edison de Sousa Carneiro através da oficina de 
vídeos Educomunicativo ministrada pelos bolsis-
tas PIBID/Biologia/UFBA. A proposta da oficina é 
trabalhar junto com os alunos uma abordagem de 
ensino diferente do formal. O tema para elabora-
ção dos vídeos foi “Meio Ambiente”, onde os alu-
nos foram orientados a buscar elementos do seu 
cotidiano que os instigassem a discutir e explanar 
sobre um determinado assunto durante confecção 
dos seus respectivos vídeos. Reciclagem, tipos de 
solos, importância da água e síntese proteica fo-
ram assuntos abordados nos seis vídeos produzi-
dos na oficina. Edição e orientação: Felipe Dias. 
Equipamentos utilizados: Celular Samsung Galaxy 
S II, Celular MotoG e MovieMaker (edição).

Palavras-Chave: Coleta Seletiva; Poluição; Educo-
municação. 

Financiamento: PIBID/CAPES.
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JRC31

OS DIFERENTES TIPOS DE SOLO

Autor(es): Bianca dos Santos Rosendo¹, Sara Jane 
dos Santos Brasil¹, Dione Santos Brito¹, Luana de 

Jesus Silva¹, Graziela da Silva Barbosa¹

Orientador(es): Nilma Bastos de Souza², Patrícia de 
Sousa Lima¹

Instituição: ¹Colégio Estadual Professor Edison de Sousa 
Carneiro; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, Sal-

vador, BA

E-mails: nilmabastos@hotmail.com; patyslima@oi.com.br 

Recursos áudio visuais têm sido cada vez mais utilizados 
como ferramentas de auxílio na educação. Os vídeos di-
dáticos são muito eficientes para assimilação do conhe-
cimento devido ao potencial de cativar imediatamente 
a atenção do estudante tornando o aprendizado mais 
prazeroso. Por ser um recurso versátil, em se tratando 
de conteúdo e formato, a produção de vídeos educativos 
pode ser realizada também por estudantes, que podem 
expressar o seu conhecimento a respeito dos conteúdos 
e/ou trajetória de aprendizado utilizando uma lingua-
gem própria e exercitando a criatividade. Desta forma, 
o presente trabalho teve como objetivo a criação de um 
vídeo por alunos da 5°série ensino fundamental sobre o 
tema: os diferentes tipos de solo. O presente vídeo tra-
ta da camada mais superficial da crosta terrestre, o solo. 
Aborda os diferentes tipos de solo formados a partir da 
degradação de rochas em grãos com tamanhos diferentes 
e sua classificação feita de acordo com a proporção entre 
os três tipos de grãos que o compõem. Conhecer esses 
solos nos ajuda a compreender a grande diversidade de 
paisagens existentes, permitindo a utilização adequada de 
seus recursos. O vídeo foi produzido no âmbito da oficina 
de vídeos Educomunicativos no Colégio Estadual Profes-
sor Edison de Sousa Carneiro com os alunos do ensino 
fundamental e médio do próprio colégio, sob orientação 
dos bolsistas do PIBID/Biologia/UFBA, e da Supervisora 
Professora Patrícia Lima, onde o assunto tratado foi deba-
tido entre os orientadores e alunos para a elaboração do 
roteiro. Equipamentos utilizados: Celular Samsung Galaxy 
S II, Celular HTC e MovieMaker (edição). O vídeo, “Os di-
ferentes tipos de solo”, mostra um pouco da diversidade 
de solo existente, classificados como arenoso, argiloso e 
humífero, suas principais características ressaltando a 
importância e a utilização de cada tipo para seu melhor 
aproveitamento. Além disso relaciona a sustentação de 
boa parte da vida existente à camada mais superficial da 
crosta terrestre, constituindo em mais uma razão para nos 
preocuparmos com sua preservação. Este vídeo foi elabo-
rado como parte das atividades do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/Biologia coor-
denado pelos Professores Doutores Claudia Luizon Dias 
Leme e Gilberto Cafezeiro Bonfim e com supervisão da 
Professora Patrícia Lima.

Palavras-Chave: Vídeos educativos; Ensino mé-
dio; Ensino fundamental.

JRC32

VITAL BRAZIL E A NOVA 
MEDICINA PARA O MUNDO

Autor(es): Rebeca Lima de Queiroz¹

Orientador(es): Rejâne Maria Lira-da-Silva2, 
Mariana Rodrigues Sebastião2. 

Instituição: 1Colégio Estadual Edvaldo Brandão 
Correia; 2UFBA - Universidade Federal da Bahia 

– Salvador, BA.

Você já ouviu falar sobre Vital Brazil? E sobre so-
ros antivenenos?! Pois bem, Vital Brazil Mineiro 
da Campanha foi um médico e cientista brasileiro, 
que revolucionou a história da medicina e des-
cobriu que o soro utilizado para o tratamento de 
acidentes com cobras venenosas não poderia ser 
igual para todas. Cada serpente peçonhenta pos-
sui um tipo de veneno e para cada tipo de veneno, 
um soro específico é necessário para o tratamen-
to. Hoje, milhares de pessoas que sofrem algum 
acidente com cobras peçonhentas sobrevivem. 
Apesar de o nosso corpo produzir seu próprio 
anticorpo, não tem quantidade suficiente para 
neutralizar o veneno de uma cobra quando ino-
culado, então, é aí que entra o soro antiveneno e 
sua importância. O soro é um medicamento que 
existe há muitos anos e até hoje não há outra me-
dicação ou tratamento que seja mais eficaz para 
substituí-lo. Ao longo do Vídeo “Vital para o Brasil 
e a nova medicina para o mundo”, você vai  ter a 
oportunidade de conhecer mais um pouco sobre 
a vida e obra de Vital Brazil. Este cientista deixou 
seu legado e fez pela humanidade o que muitos 
não fazem. Vital Brazil Mineiro da Campanha foi 
um verdadeiro guerreiro que não se abateu com 
as dificuldades pelo seu caminho.

Palavras-chave: Vital Brazil; Ofidismo; Soro An-
tiveneno

Financiamento: CNPq
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JRC33

APRENDENDO COM OS MUSEUS

Autor(es): Ana Elisangela Amor Divino Santos e 
Santos², Anderson Nascimento Felix², José Victor 

Bispo Cerqueira², Rafaela de Jesus Santos².

Orientador(es): Felipe Barbosa Dias1 

Instituição: UFBA - Universidade Federal da Bahia1 
– Salvador, BA; Colégio Estadual Professor Edison de 

Sousa Carneiro² – Salvador, BA. 

E-mails: lipe_dias92@msn.com

Quando você escuta a palavra “Museu”, qual a primeira 
coisa que vem a sua cabeça? Múmias, fosseis, dinossau-
ros, coisas velhas cheias de poeira? É o que João enfrenta 
todos os dias, principalmente com o seu filho Pedrinho, 
que desde a sua adolescência tenta convencê-lo a visitar 
o Museu de História Natural da Bahia em que trabalha 
como mediador. “Só tem coisa antiga” e “Prefiro jogar ví-
deo game” é o que sempre escuta toda vez que o convida 
para ir ao Museu, até que um dia Pedrinho resolveu ceder 
aos inúmeros pedidos do seu pai. Experimentos, animais 
vivos, peças teatrais e até jogos eletrônicos e de tabuleiro, 
um dos seus favoritos inclusive, estavam lá, Pedrinho não 
acreditava no que via e mergulhou numa imensidão de 
atividades que o Museu proporcionava a todos os seus 
visitantes. Conheça mais sobre os museus com Pedrinho e 
o seu pai João no vídeo “Aprendendo com os Museus”. O 
vídeo foi produzido pelos estudantes do ensino médio do 
Colégio Estadual Professor Edison de Sousa Carneiro atra-
vés da oficina de vídeos educomunicativos ministrada pe-
los bolsistas PIBID/Biologia/UFBA. A proposta da oficina é 
trabalhar junto com os alunos uma abordagem de ensino 
diferente do formal. Coordenação PIBID Biologia: Prof. Gil-
berto Bomfim e Profª Claudia Luizon. Edição e orientação: 
Felipe Dias. Equipamentos utilizados: Celular Samsung Ga-
laxy S II, Celular MotoG e MovieMaker (edição).

Palavras-Chave: Ensino; Divulgação científica; 
Educação não formal 

JRC34

COMO SE FAZ UMA PROTEÍNA?

Autor(es): Jimmy Starling Ferreira dos Santos², 
Sérgio Santos Silva Júnior². 

Orientador(es): Paulo Davi Santana1, Patrícia de 
Sousa Lima1

Instituição: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia1 – Salvador, BA. Colégio Estadual Professor 

Edison de Sousa Carneiro² – Salvador, BA.

Sabe-se que a síntese protéica, somada a outras 
essencialidades vitais como a respiração e ali-
mentação, é o processo biológico que assegura 
a manutenção da vida. Nesse sentido, o vídeo 
“como se faz uma proteína?”, elucida de forma 
lúdica e metafórica as etapas envolvidas na for-
mação de uma proteína, pretendendo dessa forma 
servir como subsídio no ensino da biologia para 
alunos da rede pública, despertando nos mesmo 
o interesse pela ciência. De acordo com o vídeo, 
existe no bairro do núcleo um pequeno quartel 
com um eficaz comandante (ácido desoxirribo-
nucleico - DNA), que sempre quando necessário, 
solicita a um dos seus mensageiros (ácido ribonu-
cleico mensageiro - RNAm) que leve a um conhe-
cido montador seu (Ribossomo), localizado fora 
do núcleo, a ordem que determina a produção de 
novos soldados para compor o quadro de agentes 
(proteínas) que desempenharão funções diversas 
dentro da célula ou até mesmo fora dela. O vídeo 
foi produzido através da oficina de vídeos Educo-
municativos pelos bolsistas PIBID/Biologia/UFBA 
no Colégio Estadual Professor Edison de Sousa 
Carneiro, com os alunos do ensino médio: Jimmy 
Starling Ferreira dos Santos e Sérgio Santos Sil-
va Júnior e sobe coordenação dos professores 
Gilberto Cafezeiro Bomfim e Claudia Luizon Dias 
Leme. Edição: Paulo Santana. Orientação: Pau-
lo Santana e professora Patrícia de Souza Lima. 
Equipamentos utilizados: Celular Samsung Galaxy 
S II, MovieMaker (edição).

Palavras-chave: Biologia; Ensino; Proteína; Ciência 
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JRC35

A SOLIDÃO DA RUA

Autor(es): Carolina Victoria Oliveira Portela Toche-
to, Enrico Pettinati, Gabriel Carneiro Gonçalves. 

Orientador(es): Ian Frase Lima

Instituição:  fraserfilms@gmail.com; laraportela@
hotmail.com; enricopettinati@hotmail.com; ga-

brielgoncalvesx@gmail.com.

Em todo o território brasileiro há, aproximada-
mente, 1,8 milhões moradores de rua, dos quais 
30 mil são crianças. Essas pessoas passam, cons-
tantemente, por diversos problemas em suas vi-
das, sendo a fome a principal. Com o objetivo de 
conscientizar mais as pessoas a respeito desse 
mundo de dificuldades, foram entrevistados al-
guns moradores de rua para falar a respeito de 
suas rotinas. Também foram coletados depoi-
mentos de pessoas que ajudam, por trabalho ou 
voluntariamente, pessoas em condição de rua. O 
objetivo foi compreender as necessidades sociais 
que indivíduos são submetidos. A partir deste tra-
balho, espera-se que mitos e tabus sejam quebra-
dos sobre essa triste realidade. Para tanto, foi ela-
borado um vídeo, onde todos os dados coletados 
foram apresentados para mostrar as dificuldades 
da rotina dos sem-teto, dando voz a essas pesso-
as, deixando-as expressar-se espontaneamente. 
Ao longo do processo, constatou-se que a gran-
de maioria destes indivíduos em condição de rua 
está na faixa dos 34 aos 43 anos de idade, toman-
do 22 por cento da população sem-teto brasileira. 
Em seguida, temos pessoas na faixa de 14 aos 23 
anos de idade, com 18 por cento da população. 
Apesar deste trabalho não ajudar de fato os mo-
radores de rua de forma direta, espera-se que ele 
possa conscientizar os cidadãos, motivando-os 
colaborarem como puderem, transformando-as 
em membros produtivos da sociedade.

Palavras-chave: Vídeo; Moradores de rua; Ajuda.
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 BRINCANDO E APRENDENDO 
COM JOGOS SOBRE CIÊNCIAS

CL01

BINGO DOS INVERTEBRADOS

Autor(es): Diclá da Sila Faleiro, Mariana Fagundes 
dos Santos Araujo, Hugo Rodrigues dos Santos, 
Raissa da Conceição Santos, Maila dos Santos 

Pinheiro 

Orientador(es): Rosemeire Machado da Silva

Instituição: Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres 
Mata Pires, Salvador, BA

E-mails: rosemsbio@yahoo.com.br; diclafaleiro@
outlook.com; hugorodrigues741@outlOok.com 

Pensando na biodiversidade planetária, o grupo 
dos animais é o maior e o mais diversificado 
dentre os grupos dos seres vivos. Há pouco mais 
de milhão de espécies catalogadas, mas acredita-
se que possa haver entre três e trinta milhões 
de espécies viventes. Costumamos separar os 
animais em dois grandes grupos: vertebrados e 
invertebrados, apesar do termo invertebrado não 
representar uma categoria taxonômica. Os animais 
invertebrados constituem aproximadamente 99% 
das espécies de animais encontradas nos diversos 
tipos de ambientes (RUPPERT; FOX; BARNES, 2005). 
Por canta da abrangência da diversidade desse 
grupo, sua classificação não é uma tarefa tão fácil. 
O presente trabalho objetiva-se em relacionar 
alguns invertebrados que conhecemos com as suas 
categorias taxonômicas (filo e/ou classe). Adotaremos 
uma classificação simplificado desses organismos, a 
nível de filo e classe. Elementos do Jogo: Um globo 
tipo bingo, vinte e cinco pedras (bolinhas) com o 
nome das categorias taxonômicas (filo e/ou classe), 
trinta10 cartelas com figuras diversificas de animais 
invertebrados. Participantes: de dois à dez jogadores, 
e um mediador. Faixa etária: estudantes a partir do 
7º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 
Regras do jogo: cada jogador escolhe uma ou mais 
cartelas, exibindo uma certa quantidade de imagens 
de animais invertebrados. Evidentemente, todas as 
cartelas são únicas, com o mesmo número de imagens. 
Em seguida, mediador tira as pedras (bolinhas) ao 
acaso contendo o nome dos grupos taxonômicos e as 
anuncia aos jogadores. Toda vez que a pedra sorteada 
corresponde a uma imagem dos invertebrados de sua 
cartela, o jogador a marca. Para ganhar, é necessário 
que sua cartela seja completamente marcada ou 
ao menos uma parte. O ganhador será aquele que 
preencher sua cartela primeiro, marcando todas as 
imagens contidas na sua cartela, onde ao termino do 
preenchimento, deverá anunciar aos seus oponentes 
gritando “Bingo! ”. Porém para preencher toda sua 
cartela os jogadores terão que conhecer as categorias 
taxonômicas dos invertebrados (filo e classe) e os 
organismos que as representam.                                                                 

Palavras-Chave: Bingo; Animais invertebrados; 
Categorias taxonômicas. 

Financiamento: PIBID/CAPES.

CL02

CARA-A-CARA: CONHECENDO 
GRANDES CIENTISTAS 

BRASILEIROS 

Autor(es): Cassiano Raimundo Tavares de Souza 
Santos¹, Isadora Aguiar Rosa¹, Iuri Silva Aguiar¹, 

Breno de Carvalho Santana¹ 

Orientador(es): Ícaro Andrade Santos², Lorena 

Barbosa da Silva Batista¹

Instituição: ¹Colégio Estadual Abílio Cesar 
Borges; ²UFBA - Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, BA

E-mails: icaroandrade_@hotmail.com; 
lollybarbosa@hotmail.com 

Partindo do tema abordado no Clube de Ciências 
durante o primeiro semestre de 2015: A profissão 
do cientista, nós estudantes do Colégio Estadual 
Abílio César Borges juntos com os bolsistas PIBID 
Ciências Naturais – UFBA recriamos o jogo cara-
a-cara com a temática dos grandes cientistas 
brasileiros, no qual teve como principais 
objetivos: desmistificar a figura do cientista, 
reconhecer o valor das mulheres nas carreiras 
científicas, conhecer e valorizar os cientistas 
nacionais cumprindo um dos objetivos do PCN 
de Ciências Naturais o qual aborda a necessidade 
de desenvolver noção de identidade nacional e 
pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 
Uma série de fascículos criados pela Revista Carta 
Maior e o site do CNPq Foram utilizados como fonte 
de pesquisa para a identificação dos cientistas 
brasileiros. A recriação do jogo iniciou-se com 
o levantamento dos nomes de alguns cientistas, 
os clubistas foram organizados em duplas para 
pesquisar sobre a biografia e influência dos 
mesmos para a sociedade. As pesquisas foram 
orientadas por um roteiro. Iniciamos as pesquisas 
no laboratório de informática do colégio e demos 
continuidade em casa. Na penúltima etapa do 
projeto houve a apresentação das biografias 
e cada dupla apresentou os seus cientistas e 
suas contribuições, na última etapa buscamos 
imagens dos cientistas que fariam parte do jogo. 
Todo processo de construção foi desenvolvido 
em equipe, todos os sócios do clube tiveram 
participação ativa nessa produção e juntos 
pudemos desenvolver habilidades de trabalho 
em equipe, segundo a ênfase encontrada no PCN 
de Ciências Naturais: “Valorizar o trabalho em 
grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa 
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para a construção coletiva do conhecimento”. O 
jogo é constituído por 2 tabuleiros e 69 cartas, 
o mesmo deve ser jogado com duas pessoas 
por vez, sendo um contra o outro. O jogo é 
indicado para crianças a partir de 8 anos. Cada 
jogador sorteia uma carta. O objetivo principal 
do jogo é descobrir qual personagem está na 
carta que seu oponente sorteou, para que o 
objetivo seja alcançado os competidores devem 
fazer perguntas referentes às características dos 
personagens contidos nas cartas. As respostas 
devem ser: “sim” ou “não”. Vence quem descobrir 
qual o personagem está na carta do oponente 
primeiro. Além de divertido, o jogo serviu como 
veículo para nosso desenvolvimento intelectual 
referente ao tema abordado. Nossa concepção 
do papel da mulher na ciência, da profissão do 
cientista e da existência dos cientistas brasileiros 
também foi mudada ao decorrer da pesquisa.                

Palavras-Chave: Jogos; Mulheres na ciência; 
Perfil do cientista; Educação científica. 

CL03

CONHECENDO A CÉLULA

Autor(es): Daniele Almeida Alves

Orientador(es): Gilberto Cafezeiro Bomfim

Instituição: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: daniele.aalves@hotmail.com; daniele.
aalves@hotmail.com 

A genética é o ramo da biologia que estuda os 
genes, unidades fundamentais da hereditariedade. 
Um cromossomo é constituído por uma longa 
molécula de DNA que contém vários genes. Esse 
material genético, nos organismos eucariotos, 
se encontra dentro do núcleo celular. Após a 
replicação do DNA na fase S, os cromossomos 
apresentam estruturalmente duas cromátides 
unidas pelo centrômero. A expressão gênica 
envolve processos pelos quais a sequência de 
nucleotídeos do DNA serve de base para a síntese 
de moléculas de RNA e de proteínas. Essas 
frases refletem a quantidade e complexidade do 
conteúdo da Genética no Ensino Médio. Com os 
avanços biotecnológicos, temas relacionados à 
Genética são frequentes nas notícias do dia-a-
dia, no entanto, a hereditariedade é apresentada 
como um processo determinista, desconsiderando 

sua complexidade. Esse contexto torna o ensino 
de Genética ainda mais desafiador, no sentido 
de favorecer uma visão crítica e sensível às 
implicações éticas envolvidas. O jogo “Conhecendo 
a Célula” tem como finalidade proporcionar aos 
alunos uma melhor compreensão dos processos 
envolvidos na expressão gênica, enfatizando 
a dinâmica dos processos de transcrição, 
processamento de RNAs e tradução. O tabuleiro 
apresenta a figura de uma célula, contendo uma 
trilha espiral que passa pelas diversas organelas 
celulares. Inicialmente cada jogador avança seis 
casas, retira uma carta e responde a pergunta 
correspondente. Após responder, confere a 
resposta e segue a instrução dada na carta. 
Essa carta deve ser colocada embaixo de todas 
as outras. As rodadas subsequentes seguirão 
esse mesmo procedimento. Vence o jogo quem 
completar toda a trilha, chegando primeiro ao 
núcleo da célula.  

Palavras-Chave: Determinismo genético; 
Expressão gênica; Hereditariedade. 

Financiamento: PIBID/CAPES.

CL04

CONSTRUINDO O SISTEMA 
REPRODUTOR HUMANO

Autor(es): Nilma Bastos de Souza

Orientador(es): Cláudia Dias de Santana

Instituição: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-mails: cdsantan@ufba.br; nilmabastos@
hotmail.com 

Os jogos didáticos são recursos auxiliares para 
construção do conhecimento em abordagens 
educacionais, e constituem instrumentos 
pedagógicos eficazes para motivação 
e socialização de alunos e professores, 
apropriação do conhecimento e enriquecimento 
da personalidade. Conforme os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, ao final do ensino médio, 
o estudante deve ter desenvolvido capacidades 
como compreender a saúde pessoal, social e 
ambiental como bens individuais e coletivos, e 
valorizar o trabalho em grupo, de modo crítico 
e cooperativo, o que pode ser favorecido com 
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aplicação de jogos didáticos. O jogo “Construindo 
o Sistema Reprodutor” foi criado para auxiliar 
no aprendizado significativo do tema “Sistema 
Reprodutor Humano”, a partir da representação 
dos órgãos, oportunizando o reconhecimento 
de características, funções e alterações, 
correlacionando estruturas com o papel que 
desempenham no próprio organismo. Voltado 
para estudantes do ensino fundamental e médio, 
especialmente o oitavo ano, período em que o 
conteúdo “Sistema Reprodutor” é abordado, este 
jogo é composto de: 2 tabuleiros, ambos contendo 
quebra-cabeças do sistema reprodutor masculino 
e feminino; 3 conjuntos de cartões - um com a 
imagem dos órgãos na frente e dentro o nome 
do respectivo órgão, um segundo apresentando 
a função e/ou característica e dentro o nome do 
respectivo órgão, e um terceiro composto por 4 
cartões com perguntas gerais sobre o tema. As 
peças do quebra-cabeças devem ser encaixadas 
nos moldes referentes aos nomes e/ou funções 
representados. O jogo será iniciado com a retirada 
de um dos 4 cartões de perguntas gerais, de modo 
que o participante e/ou equipe que responder 
corretamente à primeira pergunta, ou responder 
mais perguntas, começará o jogo. O primeiro 
jogador escolhe um cartão aleatório do conjunto 
1 ou 2 de cartões. Se o jogador responder 
corretamente, coloca uma peça do quebra-cabeça 
no tabuleiro e continua respondendo mais uma 
pergunta do outro conjunto de cartões; sempre 
que o jogador acertar deve colocar uma peça no 
seu tabuleiro (pode responder no máximo duas 
perguntas por vez). Caso não saiba responder, 
o jogador passa a vez; caso responda errado, o 
jogador deve retirar uma peça do seu tabuleiro. 
Ganha quem completar primeiro e corretamente 
o tabuleiro. A importância deste jogo didático vai 
além da fixação do conteúdo, sua prática colabora 
para a interação dos estudantes e qualificação do 
diálogo destes com o professor. Este trabalho foi 
elaborado no âmbito do PIBID coordenado pelos 
Professores Claudia Luizon Dias Leme e Gilberto 
Cafezeiro Bonfim e como supervisora Professora 
Patrícia Lima.

Palavras-Chave: Órgãos; Reprodução Humana; 
Aparelho genital; Anatomia humana.

Financiamento: PIBID/CAPES.

CL05

DE ONDE VEM O DNA?

AUTOR(ES): DANIELE ALMEIDA ALVES

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim

Instituição: UFBA - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; daniele.
aalves@hotmail.com 

A genética é o ramo da biologia que estuda 
os genes, e este é a unidade fundamental da 
hereditariedade. Um cromossomo é uma longa 
sequência de DNA, que contém vários genes, 
portanto os cromossomos são os portadores 
dos genes. Nos organismos eucariontes o 
gene se encontra dentro do núcleo celular. O 
cromossomo, após a replicação do DNA na fase 
S, apresenta estruturalmente duas cromátides 
unidas pelo centrômero. A expressão gênica 
envolve processos pelos quais a informação 
contida no gene é transformada em um produto, 
RNA e proteína. Este jogo foi desenvolvido após 
ser observado em sala de aula a dificuldade 
na compreensão dos conceitos relacionados 
a assuntos sobre genética, bem como uma 
visão determinista da genética, pois apresenta 
perguntas sobre o processo da expressão gênica, 
podendo assim facilitar a aprendizagem de forma 
lúdica. O presente jogo tem como finalidade 
proporcionar aos alunos a compreensão sobre 
o processo do fluxo genético, pois existe uma 
concepção que há um “determinismo genético”. O 
jogo enfatiza a expressão gênica, seus produtos 
finais e apresenta a estrutura da unidade celular 
que desempenha o papel da expressão gênica. 
Esse é um jogo de tabuleiro com cartas e é um 
jogo que foi criado para alunos do ensino médio.

PALAVRAS-CHAVE: DNA; Expressão gênica; 

Determinismo genético. 

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.
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CL06

DESCOBRINDO FóSSEIS
AUTOR(ES): ANA VICTóRIA SILVA BASTOS DE 

OLIVEIRA¹, JÚLIA BIANCA DE OLIVEIRA²

ORIENTADOR(ES): Rafaela Santos Chaves3, Josefa 
Rosimere Lira da Silva4

INSTITUIÇÕES: Colégio Estadual de Aplicação Anísio 
Teixeira¹; ²Escola Municipal ² de Julho;  3UFBA - 

Universidade Federal da Bahia; 4SMED – Secretaria 
Municipal de Educação, Salvador, BA

E-MAILS: rafaschaves@gmail.com; rosimere.lira@
gmail.com; anavictoriaoliveira.2@gmail.com; jbo.

juliaoliveira@gmail.com 

A Paleontologia é a ciência que se dedica ao 
estudo dos fósseis, que são restos ou vestígios de 
organismos com mais 11.700 anos. Os fósseis podem 
ser preservados em rochas, gelo ou até dentro de 
outros fósseis. O paleontólogo é o profissional que 
estuda os fósseis e assim obtém informações sobre 
o passado da Terra. “Descobrindo Fósseis” é um 
jogo de tabuleiro destinado a estudantes do Ensino 
Fundamental cujo objetivo é apresentar informações 
sobre fósseis e sua importância para revelar a história 
do planeta. Neste jogo, os participantes (no máximo 
2) serão paleontólogos e deverão descobrir qual é o 
fóssil que “descobriram” (corresponde à réplica que 
será entregue no início do jogo a cada jogador pelo 
mediador). Este jogo é composto por 1 tabuleiro 
(dividido em 2 partes, cada parte com 20 casas, sendo 
10 casas de pergunta, 5 de dicas e 5 de sorte/revés), 1 
dado, 2 réplicas em gesso de fósseis (que são os pinos 
dos jogadores), 35 cartas de pergunta, 10 cartas de 
dica (5 dicas para cada réplica de fóssil) e 10 cartas de 
sorte/revés. O jogador que inicia o jogo é aquele que 
tirar o maior número do dado e deve partir do espaço 
denominado “Escavação”. Os jogadores devem lançar 
o dado e andar o número de casas correspondente; 
se cair numa casa de pergunta, deve responder 
corretamente à pergunta feita pelo mediador para 
permanecer na casa até a próxima rodada; caso erre, 
ele volta o número de casas que andou. Se o jogador 
cair numa carta de sorte/revés, deve pegar uma carta 
aleatoriamente do baralho correspondente e seguir 
as instruções. Se o jogador cair numa casa de dica, 
deve pegar aleatoriamente uma carta do baralho de 
dicas e, reunindo as dicas, deve tentar descobrir o 
tipo de fóssil e que organismo o originou. Ele pode 
arriscar um palpite quando chegar na casa “Museu”. 
Vence o jogador que descobrir a identidade do seu 
fóssil primeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Paleontologia; Fósseis; Jogo de 
tabuleiro. 

FINANCIAMENTO: CNPq.

CL07

ENERGIA POR UM FIO

AUTOR(ES): MARIANE RODRIGUES AMÂNCIO, 
CRISTIANO OLIVEIRA SALES FILHO, VITOR 

SANTOS FIGUERêDO, SANDERSON LEITE BRUNO, 
YAN VITOR S. DA EXALTAÇÃO

ORIENTADOR(ES): Rosemeire Machado da Silva

INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Ana Cristina 

Prazeres Mata Pires, Salvador, BA

E-MAILS: rosemsbio@yahoo.com.br; 
maryyane_560@hotmail.com; jdlokx99@

gmail.com; vitorfigueredo22@hotmail.com; 

brunno_1999@hotmail.com 

Cotidianamente utilizamos várias formas de 
energia (elétrica, luminosa, mecânica, química, 
térmica, etc.). Seja qual for a forma que se 
apresente, a energia representa essencialmente a 
capacidade de fazer algo acontecer ou funcionar. 
Você seria capaz de ficar o dia inteiro sem 
utilizar nenhum tipo de equipamento elétrico? 
Não acender nenhum tipo de lâmpada, ou não 
utilizar nenhum meio de transporte movido por 
combustão química? Cada vez mais o uso de 
energia torna-se indispensável para a sociedade. 
O consumo frequente leva ao aumento da procura 
por alternativas renováveis de energia. Esse jogo 
tem o objetivo de promover uma discussão sobre 
diversas questões relacionadas ao tema energia 
(formas de energia, principais tipos de usinas 
produtoras de energia elétrica, os mecanismos de 
conversão e conservação de energia, economia 
de energia). Além de informar sobre as formas 
alternativas de energia. Os elementos do jogo são: 
Um tabuleiro semelhante a um “labirinto elétrico” 
formado por: dois circuitos elétrico sinuosos com 
dispositivos sonoro e luminoso, dois capacitores, 
quatro pilhas “A4”, dois cabos condutores com 
aros metálicos nas suas extremidades, além do 
tabuleiro o jogo contém vinte cartas (cinco de 
cada fase de energia) contendo perguntas sobre 
o tema abordado. Regras do jogo: Os jogadores 
posicionará seus cabos condutores envolvendo 
os circuitos elétricos no local indicado como 
“largada”, o circuito é ligado, e a partir desse 
momento cada jogador terá que percorrer todo 
o seu circuito sinuoso com o cabo condutor até a 
linha de “chegada” sem tocar no circuito, caso haja 
qualquer contato do cabo com o circuito, o mínimo 
que seja, os dispositivos sonoro e luminoso são 
acionados, os jogadores param na posição que se 
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encontram no circuito, posteriormente o circuito 
é desligado, e o jogador que tocou no circuito terá 
que tirar uma carta com a pergunta referente a 
fase do circuito em que se encontra, e respondê-
la, caso acerte, continuará percorrendo o circuito 
do ponto que parou, caso erre, esse jogador 
voltará para o local de largada do jogo, tendo 
que percorrer todo o circuito novamente, após 
o mesmo ser ligado, vence o jogo o jogador que 
chegar primeiro no local indicado como “chegada”. 
Faixa etária: estudantes a partir do 9º ano do 
Ensino Fundamental II até 3º ano do Ensino Médio. 
A humanidade deve buscar formas alternativas de 
geração de energia que não agridam, ou impactem 

menos, o ambiente e o orçamento do consumidor. 
PALAVRAS-CHAVE: Energia; Circuito; Condutor.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL08

ÉONS 
AUTOR(ES): EDNEI WILLIAM MORAIS MELLO 

DOS SANTOS¹, LEANDRO SILVA BEZERRA¹

ORIENTADOR(ES): Rafaela Santos Chaves², 

Josefa Rosimere Lira da Silva3

INSTITUIÇÕES: ¹Escola Municipal ² de Julho; 
²UFBA - Universidade Federal da Bahia; 3SMED – 

Secretaria Municipal de Educação, Salvador, BA

E-MAILS: rafaschaves@gmail.com; rosimere.lira@
gmail.com;

edneiwilliam11@gmail.com; 
leandrosilvabezerra427@gmail.com 

Éons correspondem a grandes intervalos de 
tempo que contém importantes acontecimentos 
da história da Terra e subdividem-se em eras, 
períodos, épocas e idades. O primeiro Éon é o 
Arqueano, seguido do Proterozóico e Fanerozóico, 
que é o Éon em que nos encontramos hoje. 
O objetivo deste jogo é mostrar quais são os 
principais acontecimentos que caracterizam 
os três Éons e destina-se a jovens do Ensino 
Fundamental. “Éons – História da Terra” é um 
jogo de tabuleiro com 30 casas, sendo 15 casas 
de perguntas, 9 casas de sorte/revés e 6 espaços 
vazios. Foram produzidas 30 cartas de perguntas 
com três alternativas sobre acontecimentos 
relativos a cada Éon, 5 cartas de sorte e 4 de revés. 
O jogo permite 2 jogadores e um mediador, que 
deve ler as perguntas e guiar a partida. O jogador 

com menos idade tem preferência para iniciar o 
jogo. Os jogadores devem lançar o dado, seguir o 
número de casas correspondente e, se cair numa 
casa de pergunta, deve responder corretamente 
as perguntas (retiradas aleatoriamente do baralho 
de cartas de pergunta) para avançar no jogo; caso 
erre a pergunta, o jogador deve permanecer no 
mesmo espaço até a próxima jogada. Se o jogador 
cair numa casa de sorte/revés, deve escolher uma 
carta do baralho correspondente e cumprir o que 
for solicitado; se cair num espaço vazio, deve 
permanecer no local até a próxima jogada. Ganha 
o jogador que chegar primeiro na última casa do 
tabuleiro.

PALAVRAS-CHAVE: Éons; História da Terra; Jogo 

de tabuleiro.

FINANCIAMENTO: CNPq.

 
CL09

JOGANDO E APRENDENDO 

AUTOR(ES): JOÃO PEDRO GOMES, JOÃO VICTOR 
SIMÕES CASTRO PERRONE, GUSTAVO SÁ, PEDRO 

ANDRADE

ORIENTADOR(ES): Danilo Ribeiro

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: danilo@colegioanglobrasileiro.com.br; 
almerindagomes@yahoo.com.br; 

joaovictorperrone@yahoo.com.br; gustavodesa.10@
gmail.com; psafile@hotmail.com 

Hoje em dia, percebemos que os jogos vêm sendo 
cada vez mais utilizados por pessoas de todas 
as idades como uma forma de entretenimento. 
Porém, ainda existe o preconceito de que eles 
não têm outra utilidade, o que não é verdade. 
Para combater essa tese, realizamos diversas 
pesquisas e produzimos um jogo com fins 
educativos e conteúdos acadêmicos do 9° ano 
que aparecem de uma forma divertida. O jogo 
foi criado pelos componentes da equipe através 
de uma engine chamada “RPG Maker VX Ace”, 
de fácil programação e boa jogabilidade. Após 
algumas pesquisas na internet e com alunos do 
nosso colégio, percebemos que a maioria das 
pessoas concorda com a teoria de que jogos 
podem estar relacionados com a educação. 
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O nosso jogo é destinado principalmente a 
adolescentes e pessoas mais velhas, já que as 
perguntas possuem um grau de dificuldade de 9° 
ano. O jogo é no estilo “RPG” (Role-Playing Game) 
e se passa na Rússia, onde o personagem Daron, 
um policial acusado de um crime, deve fazer 
de tudo para provar sua inocência. Os cenários 
e a história foram completamente criados por 
nós. O jogo pode ser jogado por apenas um 
jogador e possui uma jogabilidade bem simples, 
controlando o personagem apenas com as teclas 
de direção do teclado e a barra de espaço. No 
jogo, são desenvolvidas diversas habilidades 
como raciocínio lógico e estratégico, além de 
conhecimentos acadêmicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos; Educação; Diversão; 

Aprendizado.

CL10

JOGO DIDÁTICO 
“BOTÂNICA DIVERTIDA” 

AUTOR(ES): DEISE MALTA DA SILVA

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA – Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; deise-ssa@
hotmail.com 

A Botânica muitas vezes é apresentada 
aos alunos de forma tradicional, e por este 
motivo geralmente é considerada monótona, 
tornando-os desmotivados com facilidade, 
por conta de conteúdos grandes e difíceis que 
exigem memorização de nomes e conceitos. 
O jogo-didático é uma importante ferramenta 
educacional que pode auxiliar o trabalho 
pedagógico em todos os níveis de ensino e nas 
diversas áreas do conhecimento. Desta forma este 
trabalho teve como objetivo a criação do jogo-
didático “Botânica Divertida” visando facilitar o 
aprendizado sobre morfologia externa da flor. 
O jogo foi desenvolvido no âmbito do PIBID/
BIOLOGIA/UFBA e trata-se de um jogo-didático 
similar ao jogo da forca. “Botânica Divertida” traz 
três peças elaboradas com massa de biscuit com 
as principais partes de uma flor: a flor completa, a 
estrutura masculina e a estrutura feminina. Possui 
também oito cartas-dica e placas com o nome das 
estruturas (elaboradas com emborrachado). Está 

adequado a estudantes do Ensino Médio, a partir 
de 14 anos. Para jogar é necessário formar dois 
grupos e eleger um mediador, depois o mediador 
distribuirá as 8 cartas-dicas em cima da mesa 
voltadas para baixo, bem como organizará as 
três peças de biscuit sem as placas. A equipe 
que iniciar o jogo deverá escolher uma das 
cartas-dica e o mediador a lerá em voz alta. O 
mediador deverá colocar no quadro o tracejado 
que corresponde à quantidade de letras que 
a resposta contém. A equipe pode responder 
o nome da estrutura, ou ir dizendo letras do 
alfabeto tentando formar a palavra, e o mediador 
deve “alimentar” o quadro com estas informações. 
Assim como num jogo de forca, ao acertar a letra 
a equipe tem direito de falar uma nova letra; ao 
errar, a equipe ganha uma parte da imagem de 
um boneco na forca e passa a vez para a outra 
equipe, que terá as mesmas regras. Ao acertar a 
palavra, a equipe deve receber a placa e colocá-la 
corretamente em uma das peças de biscuit. Cada 
carta-dica tem uma pontuação específica, que 
será somada à equipe que acertar. Ao colocar a 
placa corretamente, a equipe dobra os pontos. 
Ganha, a equipe que tiver maior pontuação. 
Assim, este jogo favorece o aprendizado através 
da memória visual, além de contribuir para que o 
aluno estabeleça uma conexão entre o nome da 
estrutura, sua função e onde a mesma se localiza 
na flor, evitando a necessidade de memorização 
apenas de nomes que posteriormente poderiam 
ser esquecidos facilmente.

PALAVRAS-CHAVE: MORFOLOGIA; FLOR; JOGO-

DIDÁTICO. 

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL11

JOGO DIDÁTICO 
“NA TRILHA DA FLOR” 

AUTOR(ES): SUZELIR SOUZA NASCIMENTO

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; 
bita_1185@hotmail.com 

O estudo da Botânica muitas vezes é de 
difícil entendimento para os alunos, seja ela 
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pela forma como é apresentada ou pelos 
termos designados para nomear as partes que 
geralmente são desconhecidos pelos mesmos. Por 
esse motivo, assuntos voltados a esta área vêm 
desestimulando os alunos, pois é visto por muitos 
como algo de pouca relevância. Desta forma este 
trabalho teve como objetivo a criação do jogo-
didático “Na trilha da Flor” visando facilitar o 
aprendizado sobre síndromes de polinização. 
Este jogo é uma ferramenta educativa que busca 
auxiliar o trabalho do professor nos vários níveis 
de ensino, desenvolvendo experiências com 
os alunos de modo a facilitar o entendimento 
da Botânica tanto em sala de aula, quanto em 
atividades extraclasse. O jogo foi desenvolvido 
no PIBID/BILOGIA/UFBA e trata-se de um jogo 
de trilha. A trilha foi elaborada com papelão, 
papel foto e plástico contact e traz figuras sobre 
o conteúdo síndromes de polinização, além de 
conter ao longo da trilha certas casas indicadas 
com ponto de interrogação, que corresponde às 
perguntas; lâmpada, que corresponde às cartas-
dicas; e sorte ou azar, onde a carta descreverá o 
que o jogador deve fazer. Há também 36 cartas 
pergunta-resposta, 18 cartas sorte-azar, 24 cartas 
dica, 04 peões e 01 dado. Está direcionado para 
jovens a partir de 16 anos, estudantes do Ensino 
Médio. Para iniciar o jogo, os alunos deveram 
se dividir em grupo e para cada grupo eleger 
uma dupla e eleger um mediador. Quatro peões 
de cores diferentes irão marcar a posição de 
cada jogador na trilha. O jogo começa quando 
o primeiro jogador joga o dado, ele indicará 
quantas casas o participante andará. No tabuleiro, 
as casas possuem a figura da capa dos três tipos 
de carta e a casa que o jogador parar, o mediador 
irá ler em voz alta, e o jogador fará o que a carta 
pede. O vencedor será aquele que chegar ao final 
da trilha ou estiver mais bem posicionado na 
mesma quando acabar o tempo disponível. Sendo 
assim, o jogo “Na Trilha da Flor” atuará como um 
instrumento didático de consolidação do conteúdo 
aplicado em sala de aula tanto em teoria quanto 
em atividades práticas que facilitem a interação 
dos alunos com a Botânica.

PALAVRAS-CHAVE: Trilha; Flor; Polinização; 
Botânica.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL12

PROPOSTA LÚDICA PARA O 
ENSINO DE ZOOLOGIA PARA O 

ENSINO MÉDIO
 

AUTOR(ES): LEANDRO CERQUEIRA

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim, 
Rosemeire Machado da Silva

INSTITUIÇÃO: UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; 
rosemsbio@yahoo.com.br; cerqueira007@

hotmail.com 

Novos mecanismos para o ensino da Biologia 
são uma das maiores necessidades para os 
professores de hoje. A realidade do ensino-
aprendizagem no contexto de Biologia enfrenta 
muitas dificuldades, onde dentre estas está a 
superação dos modelos tradicionais de ensino. 
Assim, a elaboração de ferramentas educacionais 
é fundamental para fixação de conteúdos para os 
alunos. Muitos professores que realizam trabalhos 
na área de licenciatura, devem se preocupar com 
a busca de novos meios para a contribuição com 
a melhoria da educação, utilizando-se então de 
abordagens diferenciadas de ensino. O presente 
trabalho teve como objetivo, apresentar aos 
alunos do segundo ano do ensino médio do 
Colégio Ana Cristina Prazeres da Mata, um jogo 
didático como atividade avaliativa pelo projeto 
PIBID – Biologia. A proposta pedagógica visa 
diversificar a rotina de sala de aula para disciplina 
de Biologia, no ensino médio, utilizando o jogo 
didático como estratégia de ensino. O referido 
jogo tem o nome de “Memória Invertebrada”, 
onde os alunos devem fazer a relação entre os 
animais observados nas figuras das cartas e 
tentar encontrar uma carta com características 
correspondentes. A intenção era criar um material 
que pudesse ser aplicado posteriormente na 
vivência da sala de aula. Foram feitos cinco 
grupos, com seis componentes, onde o tempo de 
duração do jogo teve duração de 40 minutos. Foi 
utilizada uma mesa como suporte, onde as peças 
eram distribuídas aleatoriamente. Essas peças 
eram divididas em imagens e foi proposto que 
os pares correspondentes não fossem uma outra 
imagem igual, como nos jogos convencionais, e 
sim uma característica morfofisiológica referente 
à imagem. Era decretado o vencedor o grupo que 
tivesse mais acertos com as correspondências de 
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imagens. Nesse presente trabalho, foi possível 
evidenciar o jogo como ferramenta que estimula 
a cooperação e aprendizado pelos alunos, 
sendo um recurso alternativo que pode ser 
utilizado como estimulo e incentivo aos alunos. 
A aproximação proporcionada pela atividade 
lúdica entre o aluno e os temas científicos 
por si só permitirá ao aluno aprendizado ao 

que lhe é proposto de forma mais prazerosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo; Zoologia; Ludicidade. 

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL13

LABIRINTO INVERTIDO

AUTOR(ES): ALANA VITóRIA SANTOS DE 
JESUS, LETÍCIA COUTINHO SILVANI,  MARIANA 

INES MANGAS NARCISO, ANNA SOPHIA 
FREIRE BARCELAR, LUIZA FERNANDA 

RIBEIRO FIGUEIREDO, SAMUEL SANTOS DE 
VASCONCELOS

ORIENTADOR(ES): Deyse Cristina Brito de Araújo 

Miranda

INSTITUIÇÃO: Colégio Integral, Salvador, BA

E-MAILS: deyse.miranda@hotmail.com; mariana.
narcisomn@gmail.com

Existem dois hemisférios cerebrais, o hemisfério 
esquerdo e o hemisfério direito que estão ligados 
um ao outro através de um espesso feixe de 
fibras nervosas, o corpo caloso. Em virtude 
de uma peculiaridade anatômica, o hemisfério 
direito comanda o lado esquerdo do corpo e o 
hemisfério esquerdo comanda a o lado direito 
do corpo. A informação que chega ao cérebro é 
sentida como estímulo sensorial de igual forma 
dos dois lados do cérebro, mas é interpretada 
de forma diferente em cada um dos hemisférios. 
Cada um dos hemisférios cerebrais é dominante 
para um conjunto de operações distintas. O 
objetivo deste trabalho é explicar a função 
exercida por cada hemisfério cerebral; interagir 
por meio do labirinto invertido com os visitantes 
e demonstrar a diferença e importância de cada 
hemisfério cerebral no controle das diversas 
atividades realizadas no nosso cotidiano. Os 
materiais necessários para a confecção do jogo 
são: uma mesa, com aproximadamente 1,0 metro 
de comprimento; uma cadeira; um pedaço de 

papelão; um labirinto desenhado em papel e um 
espelho plano. Para dar início ao jogo é necessário 
que no centro da mesa tenha o labirinto impresso 
para ser percorrido, em um dos lados da mesa um 
espelho e no outro o pedaço de papelão. A pessoa 
vai sentar na cadeira e tentar fazer o caminho 
do labirinto pela imagem do espelho. Coloca-se 
o papelão de maneira que a pessoa não consiga 
ver o labirinto no papel, mas veja no espelho. 
A pessoa tem que passar as mãos por volta do 
papelão para alcançar a folha de papel. Como 
a metade esquerda do cérebro comanda a mão 
direita e a imagem do espelho é invertida, na hora 
de passar no labirinto da direita para a esquerda, 
ou vice-versa fica evidente a dificuldade em 
cumprir com a atividade, pouca gente consegue 
concluir o jogo.

PALAVRAS-CHAVE: Hemisférios Cerebrais; 

Labirinto; Invertido. 

CL14

MEMORIZANDO COM OS 
PROTOZOÁRIOS 

AUTOR(ES): THAYSE JESUS

ORIENTADOR(ES): Gilberto Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA – Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; 
thaybiologa@hotmail.com 

As endemias têm causado grandes problemas às 
populações ao longo da história, com grandes 
perdas sociais, principalmente nas populações 
menos favorecidas, devido às condições precárias 
de vida, como a falta de saneamento básico e 
de moradias mais dignas. Protozoonoses são 
bastante comuns à população e constituem hoje 
um dos principais desafios à saúde pública. O 
jogo Memorizando com os Protozoários têm 
como principal papel correlacionar aspectos 
biológicos, socioambientais e socioeconômicos 
das protozoonoses. Além de ser um jogo didático 
articulado através de cartas que traz imagens e 
abordam questões socioculturais, este enfatiza 
a anatomia dos protozoários e o entendimento 
dos ciclos biológicos das Doenças de Chagas, 
Malária, Giardíase, Amebíase e Toxoplasmose, 
correlacionando-as com seus respectivos 
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vetores. Os jogos permitem que o estudante 
correlacione os aspectos de evolução, reprodução, 
características e desenvolvimento de cada uma 
dessas doenças. A ideia é encontrar todos os pares 
das figuras existentes em todas as cartas. Este 
jogo é adequado para os estudantes do ensino 
médio e fundamental de 5ª a 8ª séries. O jogador 
deve pegar duas cartas por vez. Se aparecerem 
figuras iguais, o jogador recolhe da mesa as cartas 
guardando às mesmas e seleciona mais duas cartas 
outra vez. Se o jogador pegar cartas diferentes, 
as mesmas voltarão para a sua posição original. 
Ganha quem tiver o maior número de cartas na 
mão. Os jogos e as brincadeiras são ferramentas 
de ensino valiosas além de serem elementos 
importantes no processo de apropriação do 
conhecimento, com isso tal ferramenta se 
torna interativo, social, cultural, levando ao 
descobrimento, raciocínio e experimentação de 
novas formas de aprendizagem. Eles permitem 
o desenvolvimento de competências no âmbito 
da comunicação, das relações interpessoais e 
da liderança utilizando a relação cooperação 
competição em um contexto formativo. Neste 
caso o jogo dissemina conhecimento sobre o 
ciclo de vida da doença causada por protozoários 
através de imagens dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças; Protozoários; 

Protozoonoses.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL15

MITOGAME 

AUTOR(ES): DANIEL PAULO ALVES DA SILVA¹

ORIENTADOR(ES): Rafaela Santos Chaves²

INSTITUIÇÃO: ¹Colégio Estadual Deputado 
Manoel Novaes; ²UFBA – Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: rafaschaves@gmail.com; d-p-a-s@
hotmail.com 

Mitologia é o estudo de mitos, lendas e a inter-
pretação dos mesmos em alguma cultura. O mito 
é uma narrativa, na qual se usa a linguagem sim-
bólica, usada para explicar a criação do mundo, 
do universo, ou qualquer assunto de difícil expli-
cação. As disciplinas que abordam mitologia nas 
escolas são, em geral, História, Português, Litera-
tura, Filosofia e Sociologia. Porém, apesar de ser 

bastante atrativo, o tema pode ser pouco explo-
rado no ensino formal. É importante conhecer e 
discutir mitologia, pois as narrativas mitológicas 
são ricas fontes de informação para entendermos 
melhor a história e cultura de civilizações antigas, 
já que podem apresentar dados psicológicos, eco-
nômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. 
O jogo eletrônico “Mitogame”, voltado para jovens 
a partir de 11 anos, apresenta alguns elementos 
da mitologia grega (seres sobrenaturais, peripé-
cias, heróis e uma lição a ser aprendida). Inspira-
do em mitos gregos e no estilo RPG, o jogo está 
sendo produzido com o programa RPG Maker VX 
Ace, que disponibiliza recursos pré-programados 
para a criação de jogos eletrônicos. “Mitogame” 
permite um jogador por partida e tem 5 fases (5 
cidades); o jogador avança de fase ao encontrar 
artefatos e vencer o chefe de cada fase (deuses 
ou monstros mitológicos). Ao longo do jogo, ao in-
teragir com os personagens e objetos, serão apre-
sentadas informações sobre os seres mitológicos 
e também dicas sobre como derrotar os chefes de 
fase, além de outros conhecimentos gerais sobre 
mitologia grega. Em qualquer momento do jogo, 
se o nível de pontos de vida do jogador chegar 
a zero (os pontos são perdidos em batalhas com 
outros personagens), o jogador perde o jogo. O 
jogador que chegar à fase final e derrotar o último 
chefe de fase vence o jogo. Os jogos eletrônicos 
são atrativos e fazem parte do cotidiano da maio-
ria dos jovens, por isso, “Mitogame” tem como pro-

posta principal alinhar diversão e aprendizado. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo eletrônico; RPG; Mitolo-

gia; Mitologia grega.

FINANCIAMENTO: CNPq.

CL16

PENSANDO NO FUTURO 

AUTOR(ES): ALEX AMARAL, HANA ALVES, IGOR 
NASCIMENTO, JOÃO PEDRO BERNARDINO SELVA, 

MARIA FERNANDA REIS, RODRIGO RIBEIRO

ORIENTADOR(ES): Ian Cavalcante

INSTITUIÇÃO: Colégio Anglo-Brasileiro, Salvador, BA

E-MAILS: prof.iancavalcante@gmail.com;  adriana@
salvadorloc.com.br; luciana@delmarcbr.com.br; 

rosany.mello@gmail.com; silvia.selva@yahoo.com.
br; feca_fernandes@icloud.com; rodrigomineiro80@

gmail.com 
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De acordo com uma pesquisa divulgada pela re-
vista Scientific American, jovens entre 30 e 35 
anos possuem mais neurônios ativos no cérebro 
o que indica que há uma provável incidência de 
insights. Tentamos perceber esses insights em 
jovens do ensino básico e médio. Através deste 
jogo, pretendeu-se chamar atenção dos pais para 
que invistam nas ideias de seus filhos e os in-
centivem a criar. Faremos com que isso se torne 
concreto com o resultado do jogo. Através des-
te jogo proporcionaremos um futuro com ideias 
mais criativas. Também queremos instigar os pais 
a investirem nas ideias dos filhos. Se conseguir-
mos provocar nos país o que queremos talvez o 
futuro possa ser muito melhor com ideias muito 
mais inovadoras. Primeiramente, foi elaborado 
um questionário com 13 perguntas sobre temas 
diversos com o intuito de analisar e contabilizar 
as respostas dos jovens de diferentes idades. Foi 
construído um tabuleiro humano com diversas ca-
sas com perguntas relacionadas ao questionário. 
Este jogo será um duelo em equipe uma de jovens 
outra de pais ou adultos, foi por esse motivo que 
elaboramos enigmas planejando no final mostrar 
qual foi o grupo mais criativo procurando pro-
var nossa teoria. Queremos tentar proporcionar 
através deste jogo o estimulo criativo. Também 
queremos instigar os pais a investirem nas ideias 
dos filhos.

PALAVRAS-CHAVE: Insight; Futuro; Ideias.

CL17

PERFIL DA DENGUE 

AUTOR(ES): CAMILA DA PURIFICAÇÃO BRITO¹, 
ANA RUTH RODRIGUES JESUS², LEVI WESLEY 

FERREIRA DE JESUS¹, UENDEL SOUZA PINHEIRO¹, 
NADINE ALVES DA SILVA¹

ORIENTADOR(ES): Rosemeire Machado da Silva¹

INSTITUIÇÕES: ¹Colégio Estadual Ana Cristina 
Prazeres Mata Pires; UFBA - Universidade Federal 

da Bahia², Salvador- BA

E-MAILS: rosemsbio@yahoo.com.br; anaruthrdej@
gmail.com; levi_Jesus2015@outlook.com; uendel@

outlook.com.br 

Um dia quatro amigos andavam pela rua quando 
de repente avistaram um mosquito Aedes 
egypit gigante, sabendo que doenças como a 
dengue podem ser transmitidas pelo mosquito e 

que o mesmo depende de água parada para se 
reproduzir, os amigos iniciaram uma corrida para 
tentar tampar uma caixa d’água existente próximo 
ao local. Será que os amigos conseguirão chegar a 
caixa d’água, ou será que o mosquito irá vencer? 
A dengue é um grupo de doenças virais que 
atualmente vem sendo bastante divulgada pela 
mídia devido ao grande número de casos e pelos 
grandes riscos à saúde. No tipo mais comum de 
dengue os sintomas são: dor de cabeça, febre, dor 
atrás dos olhos, fraqueza, falta de apetite e em 
alguns casos manchas na pele. Essas doenças são 
transmitidas pelo mosquito Aedes egypti. Esse 
mosquito se adaptou muito bem a área urbana, se 
reproduzindo em água limpa e parada e hoje já se 
base que ele também se reproduz em água suja. A 
principal forma de combatê-lo é não deixar água 
parada em garrafas em pneus, vasos de planta e 
etc. O jogo trata sobre a dengue, seus sintomas 
e agentes transmissores, a finalidade do jogo é 
informar as pessoas sobre os riscos da dengue, 
a como prevenir e conhecer os riscos da doença 
de forma lúdica. A faixa etária do jogo: crianças a 
partir de oito anos de idade, e até mesmo adultos. 
Elementos do jogo: O jogo é composto por trinta 
cartas, onde vinte delas contem seis dicas e as 
dez restantes são cartas surpresas, além de um 
tabuleiro e cinco pinos (Quatro representando 
os jogadores e um representando o mosquito da 
dengue). Regras do jogo: O jogo necessidade de 
um mediador e de dois a quatro jogadores. Os 
jogadores iniciam a partida decidindo entre si 
quem começará. Após a decisão o mediador irá 
retirar uma carta para o primeiro jogados que 
terá que acerta o que está retratado nela. Caso 
o jogador acerte o palpite na primeira dica ele 
terá o direito a andar três casas no tabuleiro; 
caso acerte na segunda dica, andará duas casas; 
caso acerte na terceira dica, andará apenas uma 
casa e caso não acerte o pino correspondente 
ao mosquito avançará uma casa e a vez passará 
para o segundo jogador. Vence o jogo aquele que 
chegar primeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Aedes egypti; Dengue; Água 

parada.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.
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CL18

PLANETA TERRA 

AUTOR(ES): MARIENE DOS SANTOS MARQUES¹, 
JOÃO VITOR SILVA BEZERRA¹

ORIENTADOR(ES): Rafaela Santos Chaves², 
Josefa Rosimere Lira da Silva3

INSTITUIÇÃO: ¹Escola Municipal Dois de Julho; 
²UFBA - Universidade Federal da Bahia; 3SMED - 

Secretaria Municipal de Educação, Salvador, BA

E-MAILS: rafaschaves@gmail.com; rosimere.lira@
gmail.com; maryene.santos2015@gmail.com; 

joaovitorbezerra173@gmail.com 

O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos 
aproximadamente, mas nós conhecemos muito 
pouco dessa história. A Paleontologia é a ciência 
que, através do estudo dos fósseis, estuda 
o passado do planeta. “Planeta Terra” é um 
jogo de tabuleiro sobre a história da Terra e 
apresenta alguns acontecimentos importantes 
sobre a evolução do planeta, que ocorreram 
desde o surgimento da Terra até os momentos 
mais recentes. As perguntas do jogo incluem 
informações sobre animais extintos, evolução 
dos grupos de organismos que habitaram a 
Terra, extinções, fósseis e ambientes antigos. O 
objetivo do jogo é mostrar que a Terra está em 
constante evolução biológica e geológica. O jogo é 
composto por um tabuleiro com 40 casas, sendo 
20 de perguntas, 12 casas de sorte/revés e 8 
casas vazias; 30 cartas de pergunta e 12 cartas 
de sorte ou revés. “Planeta Terra” é voltado para 
estudantes do Ensino Fundamental e permite até 
2 jogadores e 1 mediador. O jogador deve avançar 
no tabuleiro conforme os números que saírem no 
lançamento do dado. Durante o jogo, o jogador 
deve responder corretamente as perguntas para 
avançar e seguir as instruções das cartas de 
sorte ou revés, se for o caso. Vence o jogador que 
chegar primeiro na última casa.

PALAVRAS-CHAVE: Planeta Terra; Jogo de 

tabuleiro; História.

FINANCIAMENTO: CNPq.

CL19

QUE TIPO DE PRAIEIRO É VOCê?  

AUTOR(ES): ANA RUTH RODRIGUES JESUS, MILENA 
PEREIRA OLIVEIRA SÃO LEÃO, ROSEMEIRE MACHA-

DO DA SILVA

ORIENTADOR(ES): GIlberto Cafezeiro Bomfim

INSTITUIÇÃO: UFBA - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA

E-MAILS: gilb.bomfim@yahoo.com.br; anaruthrdej@
gmail.com; milens-sl@hotmail.com; rosemsbio@

yahoo.com.br 

O ensino tradicional, embora apresente seus aspectos 
positivos, já se mostra ineficiente na formação inte-
gral dos sujeitos. Dessa forma é necessário repensar 
as formas e modos de reformular a dinâmica de en-
sino-aprendizagem, rompendo com uma educação 
onde o mestre fala e o aluno escuta pacientemente. 
Nessa corrente os jogos didáticos vêm cada vez mais 
sendo discutidos e introduzidos no ambiente escolar. 
Este recurso permite e estimula a participação mais 
ativa do estudante e oportuniza que o aprendizado 
se dê de forma mais dinâmica, significativa e con-
sequentemente prazerosa. O jogo em questão trata 
da importância e prejuízos da exposição Solar, sendo 
um tema bastante relevante, uma vez que os índices 
de casos de melanomas de pele maligno estão au-
mentando e a exposição demasiada sem proteção é 
um fator de risco. Por outro lado, é necessário que a 
população não se intimide em relação exposição ao 
Sol, já que a luz solar é essencial aos seres humanos 
sendo a principal fonte da vitamina D. Dessa forma, 
o jogo busca, de forma lúdica, informar sobre a im-
portância e cuidados ao se tomar Sol. O jogador deve 
inicialmente responder a seis perguntas referentes ao 
seu comportamento e cuidados pessoais ao tomar sol 
no ambiente de praia, por exemplo, por quanto tempo 
a pessoa costuma ficar na praia? Cada pergunta con-
tém três opções de respostas; o jogador deve anotar 
a letra corresponde a sua resposta e ao final das seis 
perguntas deve informar ao mediador qual alterna-
tiva foi mais abundante. Em seguida o mediador irá 
encaminhar o jogador para o perfil de praieiro que 
ele mais se adequa a este, que pode ser a de praieiro 
vampiro (perfil de pessoa que evita o sol demasiada-
mente), a de praieiro balança (perfil da pessoa que 
toma sol de forma moderada) e a de praieiro imã de 
sol (perfil da pessoa que toma Sol de forma exagera-
da). O perfil encontra-se disposto em uma roleta, que 
além de conter cada um dos ‘tipos de praieiro’, apre-
senta ainda informações sobre cuidados e benefícios 
da exposição solar que devem ser lidas pelo jogador 
após a identificação do seu perfil Assim, através de 
perguntas e informações, o jogo busca de forma lú-
dica e participativa promover uma reflexão sobre a 
postura de cada um dos participantes em relação à 
exposição ao Sol, principalmente em ambientes de 
praia, contribuindo para a difusão de informação so-
bre os cuidados, riscos e importância da exposição 
solar responsável. 

PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade; Exposição Solar; Ris-
cos; Importância.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.
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 CL20

ROLETA DOS PROTOZOÁRIOS 

AUTOR(ES): MARIANE RODRIGUES AMÂNCIO¹, 
RAQUEL PIRES DOS SANTOS¹, MICHELE SOUSA 

SANTOS¹

ORIENTADOR(ES): Thayse Jesus², Rosemeire 

Machado da Silva¹

INSTITUIÇÃO: ¹Colégio Estadual Ana Cristina Pra-
zeres Mata Pires; ²UFBA - Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: thaybiologa@hotmail.com; rosemsbio@
yahoo.com.br; maryyane_560@hotmail.com;

raquelcelinosouza@outlook.com; michellea-
mor23@otmail.com 

Os protozoários são organismos microscópicos, 
eucariotos, heterotróficos, unicelulares. Alguns 
desses organismos são de importância médica, 
pois são patogênicos, ou seja, capazes de causar 
doenças. As doenças causadas por protozoários 
são chamadas de protozoonoses. Dentre elas, 
destacamos a Amebíase, a Giardíase, a Doença de 
Chagas e a Toxoplasmose. Apesar de serem doen-
ças que atingem o grande número da população 
mundial, conhecemos pouco sobre as protozoono-
ses. O aprendizado sobre essas doenças pode se 
tornar um momento de diversão através do jogo 
proposto. O objetivo do jogo é estimular o apren-
dizado sobre as protozoonoses (agentes etiológi-
cos, agentes transmissores, modo de transmissão, 
sintomas e prevenção). Os elementos do jogo são: 
Uma roleta vertical dividida em dezesseis partes 
(essas partes são numeradas de um à quatorze), 
trinta cartas contendo perguntas sobre as proto-
zoonoses destacadas, essas são numeradas de um 
à quinze, cada número da roleta terá duas car-
tas correspondentes, haverá duas casas na roleta 
com desenhos dos protozoários. É muitos fácil 
jogar, pois as regras são simples, o jogador gira a 
roleta no sentido horário, o número que parar na 
seta indicada, o jogador retira a carta correspon-
dente, ler a pergunta contida na carta e respon-
dê-la, caso responda corretamente, ele ficará com 
a carta na mão até o final do jogo, caso a roleta 
pare nos números em que as cartas com as per-
guntam já tenham se esgotado, o jogador terá que 
passar a vez. Parando a roleta nas casas com os 
desenhos dos protozoários os jogadores ficarão 
uma rodada sem jogar. Vence o jogo quem ao final 
do mesmo, quando esgotar todas as cartas, obti-
ver o maior número de cartas. Número de parti-
cipantes: de duas a oito pessoas, ou grupos. Faixa 

etária do jogo: Jovens a parir de doze anos até a 
fase adulta. Venha aprender mais sobre as proto-
zoonoses com a nossa roleta. Diálogo mais amplo 
com os adolescente e jovens sobre as questões 
relacionadas à sexualidade. O presente trabalho 
foi motivado pelas atividades desenvolvidas em 
parceria com Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/Biologia/UFBA, coor-
denado pela professora Claudia Luizon Dias Leme 
e o professor Gilberto Cafezeiro Bomfim.

PALAVRAS-CHAVE: Roleta; Protozoários; Proto-

zoonoses. 

CL21

SEXUALIDADE: 
MITO OU VERDADE? 

AUTOR(ES): VANESSA MARTINS MIRANDA¹, 
RAFAELA TELES DOS SANTOS¹, SUELEN PEREIRA 

DE JESUS¹
ORIENTADOR(ES): Milena Pereira Oliveira São 

Leão², Rosemeire Machado da Silva¹

INSTITUIÇÃO: ¹Colégio Estadual Ana Cristina Pra-
zeres Mata Pires; ²UFBA – Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: milens-sl@hotmail.com; rosemsbio@

yahoo.com.br 

O presente trabalho foi motivado pelas atividades 
desenvolvidas em parceria com Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PI-
BID/Biologia/UFBA, coordenado pela professora 
Claudia Luizon Dias Leme e o professor Gilberto 
Cafezeiro Bomfim. O jogo “Sexualidade: Mito ou 
Verdade” objetiva-se auxiliar as discussões sobre 
as questões relacionadas à sexualidade, focadas 
não apenas nos aspectos biológicos, mas também 
nos aspectos culturais e psicossociais. Pois cul-
turalmente a sexualidade é um assunto cercado 
de tabus. Na ideologia veiculada pela mídia, ela é 
explorada em excesso, estando mais relacionada 
à alienação que a veiculação de informação se-
gura. Por essa razão, nossos jovens vivem hoje o 
reflexo da contra censura, porém sem uma moral 
educativa constante que promova um cuidado a 
saúde. Os elementos do jogo são: um tabuleiro 
formado por dois circuitos representados pelos 
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símbolos da sexualidade (feminino e masculino), 
dois pinos, um dado, trinta cartas afirmativas, 
trinta cartas “mito” e trinta cartas “verdade”. Nú-
mero de participante: duas pessoas ou dois gru-
pos. Faixa etária: jovens a partir dos 14 anos até a 
fase adulta. Pelas regras cada jogador deve posi-
cionar seu pino no local indicado em cada circuito 
como “INÍCIO”. Lançarão o dado para decidir quem 
começará o jogo, no caso, quem tirar o maior nú-
mero no lançamento. Cada jogador terá que per-
correr seu circuito, avançando as casas conforme 
os números sorteados com o lançamento do dado. 
Durante o percurso haverá casas com os símbolos 
da sexualidade, ao parar nessas casas, o jogador 
terá que retirar uma carta afirmativa, onde terão 
que escolher a carta de “MITO” ou “VERDADE” 
para responder a situação da carta afirmativa, 
caso acerte, o jogador ficará com a carta, como se 
fosse uma espécie de moeda, caso erre, devolve-
rá a carta “MITO” ou “VERDADE” ao montante. Os 
jogadores deverão percorrer seus circuitos quan-
tas vezes forem necessárias, pois o jogo só acaba 
quando as cartas afirmativas acabarem. Vence o 
jogo quem tiver o maior número de cartas “MITO” 
ou “VERDADE” na mão. É difícil muitas vezes 
conversar com os jovens sobre determinados as-
suntos tais como namoro, ficar, gravidez, aborto, 
doenças sexualmente transmissíveis, e por tantas 
vezes eles repreendem suas dúvidas e se calam 
com medo ou vergonha. O que reforça a neces-
sidade de os educadores utilizarem de estraté-
gias, ou métodos para entender e solucionar seus 
enigmas. Logo este jogo vislumbra promover um 
diálogo mais amplo com os adolescente e jovens 
sobre as questões relacionadas à sexualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Mito; Verdade.

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

 

CL22

TABULEIRO DA PREVENÇÃO 

AUTOR(ES): RENATA CARLA MACEDO DE SALES¹, 
RAISSA GONÇALVES SANTOS¹, EMILE MEDEIROS 

LIMA¹, CASSIANE SILVA ALCÂNTARA SANTOS¹

ORIENTADOR(ES): Milena Pereira Oliveira São 
Leão², Rosemeire Machado da Silva¹

INSTITUIÇÃO: ¹Colégio Estadual Ana Cristina 
Prazeres Mata Pires; ²UFBA – Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, BA

E-MAILS: milens-sl@hotmail.com; rosemsbio@

yahoo.com.br; renatinhamsales@hotmail.com 

Adolescente e jovens precisam conhecer melhor 
seu próprio corpo e identificar sinais e sintomas 
caso eles apareçam. É necessário levar informa-
ções seguras aos adolescentes e jovens sobre os 
riscos de uma gravidez não planejada, doenças 
sexualmente transmissíveis - DST e AIDS para se 
alcançar uma prevenção efetiva. Ferramentas lú-
dicas facilitam a veiculação dessas informações, 
pois são capazes de promover uma maior inte-
ração entre os sujeitos, contribuindo nas ações 
de prevenção relacionadas aos aspectos sobre 
sexualidade. O objetivo desse jogo é informar os 
adolescentes e jovens sobre a prevenção de uma 
gravidez não planejada, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Os elementos do jogo são 
um: tabuleiro, um dado, e dois pinos, trinta cartas 
com perguntas sobre gravidez, DST e AIDS. As re-
gras do jogo são: inicialmente, os jogadores lança-
rão o dado ao acaso para iniciar a partida, quem 
tirar o maior número no lançamento, dará início 
ao jogo, saindo com o pino do local indicado como 
“largada”, avançando o número de casas indicada 
no lançamento do dado. Os jogadores irão alter-
nar o lançamento do dado para que assim possam 
percorrer todo o tabuleiro, avançando as casas 
contidas no mesmo. Ao longo do percurso no ta-
buleiro haverá casas “coringas” marcadas com o 
símbolo de interrogação (?), ao parar nessas ca-
sas, os jogadores terão que retirar uma carta, ler 
a pergunta e respondê-la, caso acerte, o jogador 
avançará o número de casas indicado na carta, 
caso erre, permanecerá na mesma casa. Além das 
casas “coringas” haverá ao longo do tabuleiro 
casas “surpresas”, na qual os jogadores poderão 
avançar ou voltar o número de casas indicado, 
ficar uma rodada sem jogar, ou voltar para o co-
meço do jogo. Vence o jogo quem percorrer todo 
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o tabuleiro, atingindo o local indicado como “che-
gada”. Número de jogadores: duas pessoas ou dois 
grupos. Faixa etária: jovens a partir de treze anos 
até a fase adulta. O jogo é um instrumento lúdico 
que potencializa a conversa a respeito de dife-
rentes questões entre os próprios adolescentes, 
respaldando- se em informações científicas que 
auxilia no processo de aprendizagem. O presente 
trabalho foi motivado pelas atividades desenvol-
vidas em parceria com Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/Biologia/
UFBA, coordenado pela professora Claudia Lui-
zon Dias Leme e o professor Gilberto Cafezeiro 
Bomfim.

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Doenças Sexual-

mente Transmissíveis; Gravidez. 

FINANCIAMENTO: PIBID/CAPES.

CL23

UTILIZAÇÃO DO ARDUINO COMO 
ENTRETENIMENTO ELETRÔNICO 

Autor(es): Camilla Sabrine Silva Santos, Gustavo 
Lima Mendes, Marcus Vinícius Sena Tínel, Luis 

Felipe Miranda da Silva, Jade Silva Oliveira

ORIENTADOR(ES): Raimison Bezerra de Assis, 

William Guterres Oliveira

INSTITUIÇÃO: IFBa - Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia da Bahia, Jacobina, BA

E-MAILS: raimisondeassis@hotmail.com; maio-
neguterres@gmail.com;

millasabrine@gmail.com; gustavolimamendes2@
gmail.com; marcusvstinel@gmail.com; luisfe-

lip80@gmail.com; 21jadeso@gmail.com 

Em decorrência da crescente evolução tecnoló-
gica na criação de plataformas de prototipagem 
eletrônica, como o Arduino, tem ocorrido a atra-
ção de estudantes e profissionais da área de elé-
trica, assim como hobistas para esta tecnologia. O 
Arduino permite o desenvolvimento de sistemas 
interativos, tais como, robôs controlados remo-
tamente, sistemas de rastreamento pelo Sistema 
de Posicionamento Global (GPS - Global Positio-
ning System) e jogos eletrônicos. O Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado (IDE), do Arduino, 

possui uma série de bibliotecas que simplificam 
o acesso a interface de entrada e saída do mi-
cro controlador, e assim controlar dispositivos 
como atuadores e ler sensores. Isso facilita o 
desenvolvimento de autômatos voltados ao en-
tretenimento eletrônico. Autômatos dedicados a 
diversão eletrônica tem como característica reagir 
a ocorrências no ambiente à sua volta, o que se dá 
pela recepção de estímulos, denominados even-
tos. Dentro dessa perspectiva, os sistemas citados 
previamente apresentam eventos de início e tér-
mino de uma tarefa, mudança de estado de um 
sensor e a respectiva resposta a essa mudança. 
Esses eventos são caracteristicamente instantâ-
neos e, por esse motivo discretos no tempo. Sis-
temas que apresentam tais características são de-
nominados Sistemas de Eventos Discretos (SED). 
Os SED geralmente apresentam conflito, exclusão 
mútua e paralelismo, e em tais sistemas podem 
ocorrer falhas de operação, tais como, estados 
de operação inatingíveis e deadlocks (bloqueios). 
Para evitarmos que eventos indesejados ocorram, 
estes sistemas devem ser analisados e modelados 
antes de serem implementados. Dentre as ferra-
mentas de análise de sistemas, temos as Redes de 
Petri (RdP), que é uma ferramenta gráfica e mate-
mática com capacidade de modelagem, análise e 
avaliação de sistemas em que as noções de even-
tos e de evoluções simultâneas são importantes 
e, possuem capacidade de análise de estados do 
sistema, bloqueios, capazes de modelar conflitos, 
paralelismo e exclusão mútua. Dentro desta pers-
pectiva foi desenvolvido um trabalho voltado ao 
segmento de jogos eletrônicos. O jogo desenvol-
vido foi modelado e validado por RdP, com auxílio 
da ferramenta de projeto e animação gráfica de 
RdP, denominada Snoopy. Após validação do mo-
delo, ele foi programado em uma placa Arduíno 
UNO. Dentre os resultados obtidos no processo de 
validação do trabalho verificamos a importância 
de uma ferramenta de análise e modelagem como 
as RdP, pois possibilitou simular eventos depen-
dentes do tempo. Para que isso fosse possível to-
dos os estados possíveis do jogo foram atingidos, 
com isso o produto final implementado, operou 
de forma correta sem a necessidade de correções 
do programa, por falhas como deadlocks.

PALAVRAS-CHAVE: Arduíno; Redes de Petri; Sis-

temas Discretos; Entretenimento Eletrônico. 
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