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A 
cada edição a Revista Jovens Cientistas tenta melhorar cada vez mais no seu ofício principal: 
fazer divulgação científica. Entender que a ciência faz parte do nosso dia a dia e está im-
pregnada na nossa cultura só é possível quando a divulgação científica mostra isso. Quais os 

benefícios que a ciência pode nos trazer? E os prejuízos? Esse tipo de pergunta nos suscita reflexões 
sobre o quanto a ciência está presente em muito mais do que imaginamos, já que às vezes temos uma 
visão muito limitada dela.

Se é essencial entender a ciência como parte da cultura, quanto mais ajudar os jovens a compreender 
isso! E esta é a função desta Revista, sobretudo porque os coloca como protagonistas. Aqui as crian-
ças e adolescentes têm um espaço para escrever sobre o que está no seu dia a dia, que é rodeado de 
fenômenos, dúvidas, curiosidades e diferentes compreensões. E o melhor: a maior parte escrita por 
eles e lida por outros deles.

Nesta edição, a RJC traz os artigos dos trabalhos que foram premiados no 7º Encontro de Jovens Cien-
tistas. Estes jovens cientistas cumpriram o papel completo: pensaram e experimentaram um trabalho 
junto com seus orientadores, apresentaram e agora estão fazendo a sua parte na divulgação científica 
e explicando as contribuições que o seu trabalho pode trazer à sociedade. A estes damos os parabéns 
e desejamos que continuem pesquisando, investigando, perguntando, refletindo, aproveitando as difi-
culdades do caminho...

Como também apreciamos muito as contribuições de pesquisadores, esta edição da revista também as 
traz. Os leitores saberão, por exemplo, como trabalhar a física em perguntas pode ser uma boa estra-
tégia para ensinar ciências e que alterações de humor durante o ciclo menstrual não é um fenômeno 
que só acontece com a espécie humana. Interessante, não? Tudo isso e um tanto mais está disponível 
para a nossa informação de forma leve e significativa.

A você, leitor, agradecemos pelo apreço e  desejamos 
que nos acompanhe neste e  nos próximos números!

Mariana Sebastião
Diretora de Redação da Revista Jovens Cientistas

Apresentação
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FÍSICA EM PERGUNTAS: 
UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS  

Segundo Kawamura e Hosoume (2003), 
fazer opções por determinadas formas 
ou encaminhamento das atividades não é 
tarefa simples, uma vez que exige o reco-

nhecimento do contexto escolar específico, suas 
características e prioridades, expressas nos pro-
jetos dos professores e estudantes e nos projetos 
pedagógicos das escolas. 

De acordo com as mencionadas pesquisadoras, 
as mudanças esperadas para o ensino médio se 
concretizam na medida que as aulas deixem de 
ser apenas de “quadro negro e giz”, e a discus-
são sobre competências e os conhecimentos a 
serem promovidos não podem ocorrer dissocia-
das da discussão sobre estratégias de ensino e 
aprendizagem a serem utilizadas em sala de aula, 
na medida em que são essas mesmas estratégias 
que expressam, de forma mais concreta, o que se 
deseja promover. Todavia, são poucos os profes-
sores que dispõem de recursos em suas escolas 
para motivar suas aulas.

A estratégia aqui apresentada assemelha-se ao 
estilo Física em perguntas. A exemplo de publi-
cações como: A Mecânica em Perguntas, A Eletri-
cidade e o Magnetismo em Perguntas, O Grande 
Circo da Física, todas da Editora Gradiva, e O Circo 

D as seções utilizadas para “formar” textos 
que possam cumprir tal objetivo, estão: 
“Já lhe Perguntaram...” e “Pense e Res-
ponda!” (Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física); “O Leitor Pergunta” (Revista Ciência Hoje); 
“Sem Dúvida” (Revista Galileu); “Superintrigante” 
(Revista Superinteressante); as seções “Por quê?”, 
“Você sabia?” e “Como funciona?” (Revista Ciência 
Hoje das Crianças) e “Dr. Berinjela Explica!” (Revis-
ta Jovens Cientistas). Vários desses textos encon-
tram-se disponíveis nos sítios das revistas e muitos 
deles podem ser encontrados no blogue http://fisi-
caemperguntas.blogspot.com.br.

Mas, como trabalhar com esses textos nas aulas de 
Física? Sobre a minha experiência, a partir do(s) 
texto(s) selecionado(s) proponho atividades de 
ensino que procuram ir na contramão da valoriza-
ção apenas de algumas das informações contidas 
num texto sem se considerar as interpretações do 
estudante, de encontro às avaliações calcadas na 
memorização de informações obtidas da leitura e, 
principalmente, em contraposição à expectativa de 
resultados imediatos (ALMEIDA; RICON, 1993). A 
saber:

Voador da Física da LTC. O Grande Circo da Físi-
ca, por exemplo, é um livro organizado em duas 
seções: a primeira corresponde às perguntas/
problemas acerca dos fenômenos que observa-
mos ou podemos observar no nosso cotidiano (e 
outros que já ouvimos falar, tínhamos lido, ou não 
conhecíamos). Na segunda seção são apresenta-
das as respostas dessas questões (PENA, 2002).

Qualquer semelhança entre O Grande Circo da 
Física e O Circo Voador da Física  não é mera 
coincidência (PENA, 2009). Tais publicações são 
traduções de The Flying Circus of Physics with 
Answers, por Jearl Walker, John Wiley & Sons, 
Inc. (1975, 1977), um velho conhecido dos aman-
tes da Física. Portanto, a estratégia didática é a 
mesma (Física em perguntas) e o objetivo tam-
bém: levar o leitor a refletir sobre a física do seu 
mundo vivencial. No entanto, ao passo que O 
Grande Circo da Física apresenta uma seção refe-
rente às perguntas e outra relativa às respostas, 
O Circo Voador da Física exibe as perguntas em 
conjunto com as respostas (isto é, a pergunta se-
guida da resposta).

A particularidade da estratégia ora apresenta-
da está em utilizar as perguntas publicadas em 
periódicos especializados em ensino de Física e 
em revistas de divulgação científica - em espe-
cial, as questões (sobre conteúdos de Física) pu-
blicadas nas seções destinadas às perguntas dos 
leitores e/ou colaboradores - em conjunto com 
a explicação (resposta) escrita por profissionais 

especializados, o que, como critério de 
credibilidade, é um bom indicativo. O 
objetivo é “transformar” a pergunta e 
a respectiva resposta em um texto di-
dático e dinâmico para aulas de Física 
do ensino médio, haja vista o grau 
de dificuldade de trabalhar-se 
a leitura em sala de aula 
para estudantes não ha-
bituados (SILVA; KA-
WAMURA, 2001).

P o r  Fá b i o  L u í s  A lv e s  P e n a

Introdução

A estratégia
- incentivo aos estudantes que “exteriorizem”, por 
produção própria, o que aprenderam com a leitura 
e discussão do texto ou apresento exercícios e pro-
blemas para verificar a compreensão dos conceitos 
ensinados no(s) texto(s);

- realizo experimentos e/ou ilustrações com os 
estudantes com base no tema central do texto ou 
peço que pesquisem questões de livros didáticos 
(e depois tentem respondê-las) e/ou situações re-
lativas ao tema em discussão na sala de aula no(s) 
texto(s);

- solicito aos estudantes que montem questões 
para seus colegas de classe responderem ou peço 
que detectem e corrijam distorções conceituais 
no(s) texto(s), muito raras em grande parte deles, 
ou promovo uma discussão a partir dos conceitos 
selecionados pelos estudantes, que dificultaram o 
entendimento do(s) texto(s);

- forneço questões sobre a leitura do texto e após 
um intervalo para leitura e elaboração das respos-
tas, discuto o que foi lido no texto e respondido no 
questionário, o que estava sendo exposto nas au-

las e no 
conteúdo 
do livro 
didático (ZA-
NOTELLO, AL-
MEIDA, 2013);

- também utilizo um 
conjunto de perguntas 
sobre um dado tema como 
problematização inicial da aula. 
Por exemplo: Como os imãs funcio-
nam? De que são feitos? Por que atraem 
o ferro? Pode existir magnetismo sem eletricida-
de? Um campo magnético pode barrar partículas 
radioativas? Ou então utilizo um dado conjunto de 
perguntas, que abarcam diferentes ramos da Físi-
ca, para discutir situações do nosso cotidiano, por 
exemplo: Por que os aviões deixam linhas brancas 
no céu? Como as lagartixas conseguem grudar as 
patas em uma superfície e desgrudá-las rapida-
mente para continuar correndo? Por que a pipoca 
estoura? Por que o ketchup sai do frasco com mais 
facilidade se o frasco for sacudido?

Para Zanotello e Almeida (2013), a 

inserção de atividades que estimulem a me-

diação cultural em aulas das disciplinas científicas, 

articuladas com a abordagem didática tradicional, pode 

contribuir para uma ampliação dos objetivos do ensino de ciên-

cias. A estratégia aqui apresentada consegue atiçar a curiosidade dos 

estudantes, aproxima o conteúdo formal da disciplina da realidade dos 

mesmos, bem como ajuda a atualizar o conteúdo da disciplina, ao mesmo 

tempo em que dá a oportunidade de leitura e interpretação de textos sobre 

Física.

Contudo, em consonância com Almeida e Ricon (1993), embora proposta como 

atividade para ser incluída como parte das aulas de Física, esta estratégia 

não pode ser prevista como rotina semelhante ao trabalho usual 

com livros didáticos.

Por fim, nada impede que a presente estratégia seja 

utilizada no ensino de Química, Biologia, Astro-

nomia, entre outras disciplinas científicas. Os 

resultados são animadores: maior partici-

pação dos estudantes e melhor enten-

dimento sobre o conteúdo.

Considerações Finais

Notas:
 Uma versão preliminar deste texto foi publicada 

na seção carta dos leitores na Revista Física na Esco-
la - FnE da Sociedade Brasileira de Física – SBF (PENA, 
F. L. A. Perguntas instigantes, respostas surpreenden-
tes: Uma estratégia para o ensino de Física. Física na 
Escola, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 4, 2006).

2 Jearl Walker, tradução de Jorge Antonio Valadares, 
2ª edição, Editora Gradiva, Lisboa, 2001, 563 páginas, 
Coleção Aprender Fazer Ciência.

3 Jearl Walker, tradução de Claudio Coutinho de Biasi, 
2ª edição, LTC, Rio de Janeiro, 2008, 338 p.
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Fábio Luís Alves Pena 
é professor do Instituto Federal da 

Bahia, Campus Simões Filho (fb.pena@
gmail.com).
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SE EU COLOCAR UMA RESISTÊNCIA 
DE 220V NO MEU CHUVEIRO QUE É 
DE 127V, A MINHA CONTA DE LUZ 
VAI FICAR MAIS BARATA?

U m resistor de chuveiro é um componente 
feito de níquel cromo que, como qualquer 
metal, esquenta quando passa corrente 

elétrica por ele. Esse calor é transferido para água 
quando tomamos banho.

Quem nos diz quanto de calor pode ser liberado 
pela resistência é o valor da sua potência. Exis-
tem valores de potência de resistência no mercado 
de 3.200W até 7.800W, a depender do modelo do 
chuveiro.

A potência elétrica (P) da resistência corresponde 
ao valor da energia dissipada na forma de calor 
(chamado de Efeito Joule) que a resistência libe-
ra durante um tempo, quando passa uma corrente 
elétrica (I) por ela. Essa potência é definida pelo 
valor da resistência do chuveiro (R) e pela tensão 
máxima que ela suporta (V).  

Como a relação entre potência, tensão e corrente 
é dada por: P = V x I, para um mesmo valor de 
potência, ou seja, mesmo valor de resistência, se 
aumentamos a tensão, a corrente diminui. Vamos 
ver um exemplo:

Através da história da humanidade pode-se 
comprovar a forte ligação entre seres hu-
manos e animais. Sua relação tem sido de-

monstrada desde a época pré-histórica através de 
desenhos de homens e lobos em cavernas, ou na 
civilização egípcia com a forte ligação dos faraós 
à figura de gatos; ou o uso fundamental dos cava-
los na evolução das sociedades humanas. O filó-
sofo do movimento de libertação animal, Bernard 
Rollin, afirma que o relacionamento entre os ani-
mais e os seres humanos se dá desde o nascimen-
to da humanidade. Cachorros são cães de guarda, 
protetores e companheiros de brincadeiras, ou 
úteis para o pastoreio, caça ou cães farejadores. 
São uma valiosa fonte de amizade, são compa-
nhia e consolo, capazes de um amor profundo e 
sem preconceitos e por isso mesmo capazes de 
penetrar no mundo particular e alcançar desde os 
mais reclusos em si a crianças ou pessoas com 
distúrbios ou transtornos (CRIPPA, 2014). 

As terapias que envolvem animais podem ser 
classificadas em três categorias: terapia assisti-
da por animais, atividade assistida por animais e 
educação assistida por animais. A terapia assis-
tida por animais envolve profissionais das áreas 
de saúde que tenham conhecimento especializa-
do para tal pois é uma intervenção dirigida com 
fins terapêuticos bem definidos, que envolve 
programação semanal, planejamento terapêutico 
e metodologia. A educação assistida por animais 
segue os mesmos critérios mas é dirigida por pro-
fissionais da área de educação como pedagogos e 

Muita gente me pergunta se colocando uma resistência de 220V, sendo que em 
casa é 127V, economiza energia. Infelizmente a resposta é não! 

Mas por quê? Vamos explicar... 

I= = 25,2 ampères
3.200

127

I= = 25,2 ampères
3.200

220

Um chuveiro cuja resistência tem 
potência de 3.200W, conectado

 na tensão de 127V, puxa da 
tomada uma corrente de: 

Se usarmos uma resistência
 de mesma potência,

 mas com tensão de 220V,
 a corrente  vai ser de:

Isso significa que a corrente elétrica diminui de 
valor quando colocamos uma resistência de mes-
ma potência, porém com tensão maior. Mas o que 
a gente paga na conta de luz é corrente? Não! O 
que a gente paga é um preço sobre a energia ou 
consumo (em Wh ou kWh). A energia é calculada 
por potência vezes tempo, ou seja, é a potência do 
equipamento e o tempo de uso dele que determi-
nam o tamanho da conta no final do mês.

Então, simplesmente trocar a resistência por outra 
de mesma potência, mas com tensão maior, não vai 
reduzir o valor da conta no final do mês, pois isso 
reduz apenas a corrente não a potência. 

Mas então trocar a resistência do chuveiro por ou-
tra de mesma potência, mas de tensão maior não 
serve para nada? Serve sim! O uso de tensão de 
220V nos equipamentos de grande potência faz 
com que a instalação elétrica fique mais leve. Se a 
corrente diminui, o fio por onde ela passa esquen-
ta menos e o disjuntor também aquece menos, o 
que tem pouco impacto no valor de consumo de 
uma residência. Além disso, em instalações novas 
ou em reformas de instalações elétricas, é possível 
colocar um fio mais fino e um disjuntor menor, o 
que torna a instalação mais barata.

O único jeito de reduzir de forma significativa a 
conta é diminuir a potência do equipamento ou 
diminuir o tempo de uso. No caso do chuveiro elé-
trico, uma possibilidade é trocar a resistência por 
uma de potência menor, mas aí tem que lembrar 
que o chuveiro vai esquentar menos, o que quer 
dizer que a água do banho vai ficar menos quente. 
A outra opção reduzir o tempo de banho!
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Resistência mais comum. Fonte: Bazar 339

Mônica Silveira 
é professora do Instituto Federal da 
Bahia (monica.silveira@ifba.edu.br)

CÃES SOLIDÁRIOS
Por Amanda Matsuda Guimarães, Isabela Reis, Maria Eduarda Modesto e Cássia Moruz

psicopedagogos (Planeta dos Filhotes -01/08/16). 
São muitas as formas de se interagir com animais 
a depender do profissional que conduza a ação. 
No estudo descrito o enfoque foi a atividade 
assistida por animais que pode ser 
realizada por grupos de 
voluntários que, jun-
tos com seus animais, 
visitam instituições 
como asilos, centros 
de saúde mental, abri-
gos, casas de apoio 
e hospitais. Segundo 
Adriana Piccinin (2008), 
médica veterinária e do-
cente da Faculdade de Me-
dicina Veterinária de Gar-
ça/SP, essa é uma atividade 
que oferece oportunidade 
motivacional, educacional, 
de lazer, descontração, recrea-
ção, distração, entretenimento, 
vínculos, socialização e benefí-
cios emocionais e/ou cognitivos. 
Considerando estes aspectos, ba-
seou-se a ação deste projeto sendo 
classificado como atividade assisti-
da por animais, uma vez que foi con-
duzida pelas alunas do 6ºano de EF, 
com apoio de equipe interdisciplinar. 

Qualquer pessoa pode fazer uso da 
terapia animal: os idosos, adultos ou 
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Alunas autoras do Projeto compartilhando o cuidado 

com criança e adolescente da instituição

Trabalhando com a Ciência
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crianças com problemas psiquiátricos, com deficiência física ou mental, com câncer ou soropositivos e 
pacientes domiciliares ou hospitalizados. Os benefícios são muitos. A amizade e contato com os cães, 
além de resultados físicos, pode recuperar a autoestima e a sensibilidade trazendo humanização nos 
atendimentos de saúde pois pode descontrair o clima tenso do ambiente hospitalar, melhorar as relações 
com as pessoas. É indicada para auxiliar nas diversas situações clínicas, pois proporciona benefícios emo-
cionais, físicos e afetivos para pacientes (VACCARI, 2007). Muitas são as vantagens de se aliar os animais 
às práticas terapêuticas: as pessoas chamam os animais pelo nome, ajudando na dicção e estimulando os 
que possuem problemas de fala, os pacientes acariciam, jogam a bola e penteiam os cães, o que ajuda nos 
movimentos de coordenação motora ao mesmo tempo em que reduzem os riscos de problemas cardíacos, 
pois a pressão arterial diminui junto com o estresse. Além disso, as atividades com os animais diminuem 
a ansiedade e dor. Dessa forma, até mesmo o uso de medicamentos diminui. Além disso, há casos com-
provados na diminuição de sinais de depressão, pois o contato com os animais aumenta os níveis de 
endorfina melhorando o humor e comportamento. 

Entretanto, para que essa intervenção seja reconhecida como referência para crianças, adolescentes, adul-
tos, idosos é necessário que eles tenham a oportunidade de vivenciar uma atividade assistida com parti-
cipação de cães. Portanto, tivemos como objetivo desenvolver um website para que instituições, clínicas, 
hospitais e outras unidades de saúde que desejem essa ação, voluntários e seus “cães solidários”, possam 
se integrar em uma tecnologia em rede, facilitando a sistematização, permitindo a inscrição, acesso a 
informações, critérios necessários para seu cão, entre outros. 

Inicialmente o trabalho foi realizado através de visitas de campo, com realização de cinco vivências 
promovidas pelos alunos autores deste projeto e seus animais. Estas visitas deram-se em Centro de 
Reabilitação localizado no Alto de Ondina, com público-alvo crianças com deficiências intelectual e física. 
Estes encontros tiveram apoio da equipe de reabilitação, saúde e educação da instituição, que contou com 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga e pedagoga. Tais profissionais promove-
ram a integração e o apoio técnico para que a atividade resultasse em uma vivência terapêutica para as 
crianças e famílias envolvidas. 

O resultado provocado pelo projeto interdisciplinar dessa ação teve resultados muito interessantes. Nota-
mos que crianças com deficiência se mostraram felizes e curiosas. Outro aspecto importante foi pontuado 
pelos profissionais: além da influência emocional, foram observados movimentos corporais que as crian-
ças não realizavam enquanto estavam nas sessões terapêuticas e apresentaram de forma espontânea na 
presença dos animais. Crianças que não permitiam contato físico, deixaram-se afagar pelos cães; que não 
sorriam com facilidade demonstraram contentamento por belos sorrisos. O terceiro aspecto refere-se aos 
alunos participantes da vivência. A maioria deles nunca tinha ido a algum centro que cuida de pessoas 
com deficiência, apresentando-se atentos, participativos, dispostos a compartilhar e se aproximar das 
crianças com deficiência, enriquecendo a experiência, aprendendo a ser cuidadosos com o outro, a prati-
carem cidadania e solidariedade. Após vivenciar essa experiência realizou-se a criação do website. Foram 
elaborados os  tópicos principais, que constituem-se de explicações mais detalhadas sobre os benefícios 
da atividade assistida por animais, as características para um cão solidário adequado, que compromissos 
os voluntários devem ter, ficha de inscrição com disponibilidade de horários,  entre outras informações 
relevantes a fim de que pessoas ou unidades de saúde interessadas possam se inscrever e fazer parte 
dessa ação terapêutica solidária. Tudo isso reunido no endereço: www.caosolidario.com

A atividade assistida por animais, apesar de existir em outros estados, ainda é uma novidade aqui, assim 
como a proposta de desenvolver um website que facilite essa prática. Portanto, esse projeto pode ser 
considerado uma tecnologia social inovadora, produzida por alunos do 6º ano do Colégio Antônio Vieira, 
revelando-se como importante estratégia de humanização à saúde, ajudando na conscientização sobre 
a diversidade humana e proporcionando à sociedade uma oportunidade de se aliar em trabalhos de 
voluntariado (fig 6).

É   comum se encontrar no currículo escolar, em diversos países do mundo, os ter-
mos educação ambiental e sustentabilidade como áreas a serem trabalhadas na 
escola de forma interdisciplinar ou multidisciplinar. O problema é que trabalhar 

questões ambientais sem vivências e ou experiências com os estudantes, faz com 
que esses termos se tornem fluídos e descrentes socialmente. 

Inquietos por vivenciar essa realidade, na Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador/BA), os 
professores de biologia, em conjunto com os alunos-pesquisadores do Ambiente Vivo 
(Projeto vinculado ao Núcleo de Pesquisa Jr.) conceberam a coleta seletiva e composta-
gem nesta instituição. 

A necessidade em desenvolver composteiras e coletar o material orgânico, foi para obten-
ção de nutrientes para a horta desenvolvida por esse mesmo grupo de pesquisa na escola.

Compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana, de oxidação e oxi-
genação de uma massa heterogênea de matéria orgânica, para obtenção de húmus, o 
processo é caracterizado por fatores de estabilização e maturação que variam a depender 
dos compostos e ambiente (TEIXEIRA, 2002).

Esse processo gera o composto orgânico, que é o material obtido da compostagem, carac-
terizado por possuir cor escura e contém de 50% a 70% de matéria orgânica.  É classificado 
como adubo orgânico, pois é preparado a partir de estercos de animais e/ou restos de 
vegetais que, em estado natural, não têm valor agrícola (GOMES & PAXECO, 1988).

Entender as definições levou o grupo a importar e adaptar os processos para a realidade 
da escola soteropolitana.
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Alunas autoras do Projeto comparti-
lhando o amor por seus animais

Criança em ginásio de reabilitação 

interagindo com o cão

COMPOSTEIRA
 E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: CASO ESCOLA SESI DJALMA PESSOA

Por Yasmim Thasla Santos Ferreira e Maurício de Sousa Bandeira

METODOLOGIA

Na Escola SESI Djalma Pessoa, o 
grupo de pesquisa Ambiente Vivo 
(composto de três professores e 

dezessete alunos), promoveu o exercí-
cio e a criação de composteiras, onde 
os estudantes do grupo de pesquisa 
participaram de todas as etapas, desde 
o planejamento, perpassando pela ma-
nutenção, até a coleta de humos. Vale 
ressaltar que o projeto ainda está sendo 
praticado.

Antes da execução, houve um plane-
jamento que abrangeu estudos sobre 
como construir composteiras e man-
tê-las em atividade, foram discutidas 
questões como a escolha do local de 
implantação e quais seriam os orgâni-
cos coletados.

Inicialmente se fez uma conscientização 
com todos os atores escolares, através 
de visitas às salas de aula em momen-
tos oportunos e nos diversos ambientes 
da escola, como sala dos professores e 
coordenação.  Neste momento foi fala-
do acerca de como dar um destino de-
vido ao lixo orgânico, como separa-lo 
do inorgânico e sobre a importância da 
compostagem, então, colocamos coleto-
res de matéria orgânica nos dois refei-
tórios da escola, no dos alunos e no dos 
funcionários.

Após recolher este material, ocorreu 
a execução. As composteiras foram 
montadas utilizando “ninhos” de folhas 
secas, gramas e matos de poda, onde 
colocamos os resíduos provenientes 
dos refeitórios e posteriormente cober-
tos com o mesmo material seco. Para 
agilizar a decomposição foram utiliza-
das minhocas, para contribuir com o 
processo de decomposição da matéria 
orgânica e formação dos húmus. Todo o 
processo foi desenvolvido e fiscalizado 
pelos alunos pesquisadores. 

EXPERIMENTE!
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DISCUSSAO E AVALIAcaO

Durante todas as etapas do processo, foi possível perceber tendências 
e relações dos indivíduos envolvidos, muito além da compostagem 
em si. Houve uma maior receptividade e compreensão por parte dos 
alunos, que contribuíram com a arrecadação de matéria orgânica  de 
forma mais efetiva que os funcionários e professores da instituição.

Baseado nas teorias psicossociais de Lewin (2013) se percebeu que 
os alunos aderiram melhor ao processo educativo para o ambiente, 
por estarem pré-dispostos a aprendizagem, no ambiente de escola. 
Enquanto os professores apresentaram uma dificuldade de mudança 
de postura pois, se colocam neste ambiente como transmissores de 
conhecimento.  

Com essa breve análise, se percebeu que a educação ambiental e 
ações sustentáveis, normalmente se tornam desacreditadas social-
mente, porque os sujeitos creem já terem todo conhecimento neces-
sário para se relacionar com o ambiente em que vivem. 

Concluímos assim que ações educativas para o ambiente são úteis 
e efetivas nas escolas quando propiciam vivências e experiências e, 
quando os sujeitos envolvidos estão pré-dispostos a modificarem 
seus hábitos e crenças.  

Na Escola SESI Djalma Pessoa, as composteiras produzem cerca de 20 
quilos de humos por nicho, mas, muito além disso, contribuem para a 
formação de sujeitos críticos, responsáveis e cuidadosos com o am-
biente em que vivem e com os indivíduos que os cercam. 
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ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
 Por Estéfane Daiane do Nascimento Santos Sales e Jorge Lúcio Rodrigues das Dores

O 
artigo presente tem por objetivo levar a re-
flexão e conscientização do uso inadequado 
e da dependência das páginas de relaciona-

mento. O facebook foi escolhido por ser um dos 
mais utilizados e acessados pela sociedade atual, 
sobretudo pelos jovens. Embasado na obra de Al-
dous Huxley(1894-1963) - Admirável Mundo No-
vo,(Brave New World na versão original em língua 
inglesa) publicado em 1932. O artigo ainda busca 
destacar semelhanças entre a sociedade vigente e 
a de Admirável mundo novo, e não, igualar as duas 
comunidades.

Curtir, compartilhar e comentar, se você pensou 
em facebook com certeza está ligado na atuali-
dade. As redes sociais invadiram nossas vidas, e 
o facebook não poderia ficar de fora. Turbilhões 
de informações, comunicação interativa defini-
tivamente deram um up grade na vida das pes-
soas. Compartilhamos momentos, aconselhamos 
e somos aconselhados, encontramos receitas para 
emagrecer ou do famoso bolo da vovó, como con-
quistar um namorado e tudo mais que pudermos 
imaginar e o que a sociedade nos condiciona.

Fazendo uma análise mais aprofundada, percebe-
mos que o facebook dita normas, modas e cria leis 
para o convívio de uma sociedade virtual. A bus-
ca pela felicidade neste novo mundo aparenta ter 
chegado ao fim, pois nele todos são bem apresen-
táveis, saudáveis, engraçados, os relacionamentos 
são sólidos e a família bem estruturada. As 
idas aos restaurantes são constantes, as 
viagens a lugares paradisíacos e baladas 
parecem não ter fim. São marcas de felici-
dade segundo a página virtual. Parece que 
a rede social tenta moldar as pessoas, fa-
zendo com que nossas atitudes, relações e 
pensamentos estejam sendo indiretamente 
controlados e direcionados a um ponto, a 
padronização.

Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley 
traz uma sociedade dominada pelo Estado, 
que controla o cultivo de bebês de pro-
veta em laboratórios, o condicionamento 
de cada indivíduo, bem como seu papel 
na sociedade e o seu descarte “eficiente“. 
A sociedade é dividida em castas que são 
escolhidas na fabricação dos bebês. Na 
fase adulta essa casta determina a posi-
ção dos indivíduos na sociedade, tendo ou 
não privilégios físicos e mentais. O autor 
critica ainda, o poder atuante das mídias 
de comunicação, que atuam a favor dos 
interesses do estado. Na obra de Huxley, 
o “soma”, como é conhecida a droga futu-
rista, é o portal para a felicidade. Com o 
uso contínuo os cidadãos são desprovidos 
de sentimentos de dor, solidão e tristeza, 
desânimo e preocupações são anulados 

pela felicidade enfrascada. A ausência desses sen-
timentos é importante para o Estado, pois a sua 
meta é produzir indivíduos alienados e altamente 
dependentes do governo – que distribui a droga.

A felicidade é de extrema importância, pois indiví-
duos felizes produzem mais, compram mais, assim 
como no facebook, a página de relacionamento 
exige que sempre estejamos consumindo e produ-
zindo. Não há espaço para frustrações, decepções 
ou tristezas. Muitas pessoas utilizam o facebook 
como uma nova vida, diferente da real, fugindo as-
sim de seus problemas e preocupações. Não seria 
então, o facebook, o soma da sociedade atual, que 
proporciona o escape da realidade e condiciona a 
todos a viver as mesmas experiências? Será ainda 
que ele nos induz a uma espécie de casta, através 
de status seja financeiro, estético e até étnico?

Isto não é construído de um dia para o outro, nem 
é perceptível aos usuários. A sociedade moderna 
direciona esses indivíduos, que buscam aceitação, a 
esse comportamento exigido pela própria sociedade, 
como diz Huxley: “(...) Em Admirável –-mundo novo 
essa padronização do produto humano foi levada a 
extremos fantásticos, embora não, talvez impossí-
veis... Entrementes, as outras características desse 
mundo mais feliz e mais estável – os equivalentes 
do soma e da hipnopedia, e o sistema científico de 
castas – não estão, provavelmente, a mais de três ou 
quatro gerações de nós. (...)” (1979. p.XVII). 
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 O  QUE A  MÍDIA  (E  VOCÊ)  TEM A VER COM ISSO?
Por Márcia Cristina Rocha Costa, Alene Lins, Jaqueline Santos e Alan Suzarte

SER GORDO É DOENÇA?
N a sociedade contemporânea, em que so-

mos constantemente lembrados da ne-
cessidade de manter-se magro para ser 
saudável, a rejeição ao corpo gordo ou a 

“lipofobia” – termo de Fischer (1995) citado em refle-
xões de autores como Vasconcelos, Sudo e Sudo (2004), 
Sacramento e Cruz (2014) - está associada à superva-
lorização da magreza, a um tipo de “corpo ideal” que 
é colocado como algo que pode ser alcançado com 
intervenções cirúrgicas, dietas, exercícios, disciplina, 
força de vontade. Ao sair dos padrões impostos por 
concepções restritivas e punitivas de saúde, o corpo 
gordo é vinculado a uma representação negativa não só 
em relação à estética, mas também em sua capacidade 
de gerenciar a própria saúde. A gordura, que em outros 
momentos históricos já foi sinônimo de saúde, beleza, 
fartura, fertilidade, hoje é vista como fator de risco, um 
desvio moral potencializado pelo discurso biomédico 
focado em explicações biológicas, de prevenção, trata-
mento e cura, que favorece uma lucrativa indústria de 
produtos e serviços.

Na mídia, os discursos sobre a saúde que abordam o 
tema da obesidade ou do corpo que está “fora de for-
ma” tratam a questão a partir da aliança de dois en-
quadramentos hegemônicos: Técnico-científico e Com-
portamento e Responsabilidade Individual. Ou seja, a 
pessoa é gorda porque não seguiu as prescrições mé-
dicas e de outros especialistas da área da saúde, não 
se cuidou e, portanto, a sua gordura é resultado do seu 
mau comportamento. São discursos que culpabilizam o 
indivíduo e associam estilo de vida saudável aos há-
bitos de vida, escolhas individuais, desvinculados de 
aspectos socioculturais, econômicos, ambientais, sem 
questionar o papel do Estado ou do mercado. 

Nas narrativas midiáticas, especialmente na televisão 
que chega a quase todos os lares brasileiros, as imagens 
de atividade física e de alimentação considerada sau-
dável, principalmente dos personagens apresentados, 
reforçam a ideia de responsabilidade individual sobre 
a saúde do corpo, a partir de exemplos de bom compor-
tamento, tanto de quem se mantém “em forma” quanto 

daqueles que estavam fora do padrão e conseguiram 
emagrecer. Estudos sobre a construção desses sentidos 
em produtos da mídia apontam a associação do corpo 
gordo com imperfeição, desajuste, desequilíbrio, baixa-
-estima, infelicidade, desconsiderando singularidades, 
diferenças sócio-econômicas, características genéticas e 
até o direito de ser gordo e saudável. Nesse contexto, as 
mensagens propõem uma vigilância constante ao corpo 
para manter-se jovem, magro, ser saudável e alcançar 
a longevidade, associando a imagem de saúde ao ma-
gro e de doença ao gordo. E quem disse que o corpo 
magro não tem doença ou o corpo gordo não pode ser 
saudável? 

DESCONTRUINDO A GORDOFOBIA
A gordofobia foi um tema que surgiu no contexto 
das discussões teóricas de projetos de pesquisa e 
extensão focados na interface mídia e saúde, de-
senvolvidos por professores e alunos do curso de 
Comunicação Social-Jornalismo da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. A partir das leitu-
ras e análises sobre o enquadramento da saúde em 
produtos midiáticos, surgiu a ideia de um ensaio fo-
tográfico com pessoas gordas, denunciando a rejei-
ção ao corpo gordo e, ao mesmo tempo, promoven-
do a desconstrução das representações negativas 
impostas a quem está fora dos padrões de magreza.

A partir de uma entrevista prévia feita junto às 
pessoas escolhidas, foram investigadas questões 
como: o tipo de preconceito que sofreram por 
causa da gordura; de quais grupos sociais (família, 
escola, trabalho, amigos) costumavam sofrer mais 
preconceito; se elas carregavam algum tipo de insa-
tisfação com seu corpo ou com a gordura do outro; 
e situações do cotidiano em que a gordofobia se 
manifestava. As entrevistas permitiram a constru-
ção de legendas, com duas realidades, segundo o 

teórico Boris Kossoy (2002). A primeira realidade, 
absolutamente subjetiva, vivenciada pelo fotógrafo 
no momento do ensaio, junto ao fotografado e suas 
escolhas de composição. E a segunda realidade, 
com informações que permitem ao leitor, entender 
questões objetivas da imagem. 

Assim, foram realizados ensaios com cinco perso-
nagens, quatro mulheres e um homem, para a ex-
posição de três fotografias de cada personagem, 
em um total de 15 fotos expostas. As pessoas que 
aceitaram posar foram desafiadas a representar 
situações de opressão social, desrespeito e o pre-
conceito sofridos em situações do cotidiano. Em 
algumas imagens o resultado demonstrou a escolha 
de uma linguagem conotativa imagética como meio 
de expressão. 

Fotos prontas, impressas em tamanho 20 por 30, 
em Preto e Branco, foram expostas em um varal, 
durante um dia inteiro, no pátio interno da Univer-
sidade. A experiência mostrou que muitas situações 
passam despercebidas para a maioria da população, 
algumas não são percebidas nem mesmo por pes-
soas gordas. A estratégia de expor as fotos em P&B 
de forma metafórica, descolorindo uma realidade 
crua, mas pouco vista, pouco percebida no cotidia-
no, era uma provocação a outros olhares sobre o 
tema. Instalou-se um mural interativo, que permitiu 
ao público registrar suas impressões sobre as foto-
grafias e compartilhar outras experiências sobre o 
medo de engordar, as suas percepções de gordofo-
bia e até mesmo de práticas gordofóbicas não per-
cebidas até se encontrar com essa representação do 
gordo exposta no pátio da universidade. 

A exposição foi vista por dezenas de pessoas. Mais 
de 30 relatos foram colhidos no mural e muitos 
revelaram situações de constrangimento, princi-
palmente na própria família, primeiro campo de 

opressão. Outros relataram sua identificação com 
as fotos, como na imagem da porta apertada de-
mais para passar uma pessoa gorda, onde a dita-
dura da magreza, que impõe medidas para o corpo 
“ideal”, também provoca uma sociedade que aceita, 
como normal, um design de objetos e uma arquite-
tura que incapacitam alguns ao uso de ambientes 
e objetos. Podemos exemplificar esse cotidiano de 
obstáculos com cadeiras de plástico que não supor-
tam uma pessoa acima do peso dito “ideal”, bares e 

restaurantes com espaços apertados em banheiros, 
que inviabilizam um gordo de fazer suas necessi-
dades ou ainda os assentos de avião e catracas de 
ônibus, onde uma pessoa gorda tem dificuldade e/
ou até impedimento para passar ou sentar, subme-
tendo a pessoa gorda a constrangimentos suces-
sivos.  Repensar a forma como a mídia comunica 
tais questões pode ser o início de uma mudança de 
imagem associada ao gordo.
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Ana Elisa Cerqueira P. Silveira, Laíse Mota Santos 
e Luis Henrique Batista Gois

O 
plástico verde é um produto com finali-
dade ecológica, cujo principal objetivo é 
a minimização dos impactos ambientais 
provocados na produção do plástico con-

vencional, produzidos pela indústria petroquímica. 
Mesmo sendo um produto com potencial de  reci-
clagem, o plástico comum é produzido utilizando 
como matéria-prima um dos  subprodutos do petró-
leo: a nafta, que é um recurso não renovável. Além 
disso, em todas as etapas de produção do plástico 
convencional, há a liberação de poluentes inclusive 
o CO2, um dos principais causadores do efeito estu-
fa, sem a absorção dos mesmos.

O consumo de produtos plásticos é responsável 
pela produção de grande número de resíduos, os 
quais sobrecarregam os aterros e geram sérios pro-
blemas ambientais. Uma questão preocupante, que 
se não for cuidada, chegará a um estágio de satura-
ção de recursos e indisponibilidade de espaço para 
disposição de resíduos. Das soluções atualmente 
adotadas, merecem destaque  os diversos estudos 
que vem sendo desenvolvidos para tentar minimi-
zar os impactos ambientais, o reaproveitamento e 
a reciclagem(promoção de um descarte e destinos 
adequados), o investimento em ações de educação, 
a conscientização da sociedade para a importância 
da reciclagem e, concomitantemente, do cuidado 
com o consumo para não virar consumismo e, mais 
recentemente, a produção e utilização de polímeros 
verdes (BRITO E COLABORADORES, 2011). 

A empresa brasileira Braskem foi pioneira na pro-
dução de plástico com matéria-prima renovável no 
Brasil, apesar de hoje em dia já existir um proje-
to que está sendo posto em prática pela empresa 
transnacional Dow Chemical na cidade de Santa 
Vitória(MG). O plástico verde é oriundo da cadeia 
produtiva do álcool etílico, obtido a partir da ca-
na-de-açúcar, que possui as características neces-
sárias para a produção do polietileno (PE), que é a 
base do Plástico (E-CYCLE, 12-2016).

Ao analisar a Avaliação do Ciclo de Vida do pro-
duto (ACV), é possível perceber que a diferença da 
produção do Plástico Verde está nas duas primeiras 
etapas de produção. Na primeira, com a plantação 
de matéria prima renovável, pois há a absorção de 
CO2   no processo da fotossíntese realizado pelas 
plantas. E na segunda, já que a produção do etanol 
através da fermentação de açúcares é realizada por 
bactérias, exigindo menos energia e recursos natu-
rais em comparação ao processo petroquímico. Mas, 
apesar de amenizar os impactos e de receber o tí-

tulo “Plástico Verde”, esse tipo de plástico não solu-
ciona os problemas ambientais decorrentes do seu 
descarte como resíduo, visto que o seu tempo de 
degradação no ambiente, infelizmente, é o mesmo.

O quanto antes as pessoas se conscientizarem, mais 
eficaz será a recuperação de parte da natureza. 
Esse trabalho foi pensado, elaborado e posto em 
prática com o intuito de adquirir conhecimento e 
experiência; incentivar as pessoas a serem mais 
conscientes e mostrá-las a importância disso para 
o futuro do planeta e para a vida das próximas ge-
rações, além de alertar que, apesar de projetos já 
existirem e estarem sendo praticados, ainda temos 
um longo caminho pela frente na luta por soluções 
definitivas para que o desenvolvimento social/in-
dustrial/econômico aconteça, agredindo o mínimo 
possível a natureza. Nessa linha, esse artigo tem 
como objetivo apresentar os benefícios e limitações 
da produção de plástico verde, bem como analisar 
suas implicações ambientais.
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TRATAMENTO 
COMPLEMENTAR PARA 
A ESTIMULAÇÃO 
PRECOCE DE BEBÊS 
COM MICROCEFALIA 
CONGÊNITA

D e acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) um nascido 
vivo possui microcefalia, quando o perímetro cefálico é menor que 
dois ou mais desvios-padrão do que a referência para o sexo, a 
idade ou tempo de gestação. Atualmente o Ministério da Saúde (MS) 

considera microcefalia em crianças com perímetro cefálico igual ou inferior a 
32 cm. Em aproximadamente 90% dos casos, a microcefalia está associada a 
alterações neurológicas. Os casos analisados até o momento por exames de 
tomografia computadorizada e ultrassom transfontanela demonstram altera-
ções semelhantes com calcificações espalhadas pelo cérebro, principalmente 
nas regiões periventricular, parenquimal, e talâmica, e na gânglia basal. Tais 
alterações podem repercutir significativamente no desenvolvimento desses 
recém-nascidos. Diante do aumento preocupante dos casos diariamente noti-
ficados de microcefalia no país, é importante traçar estratégias para  maximi-
zar o seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Uma das formas de favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor é através 
da estimulação precoce, que pode ser definida como um programa de inter-
venção clínico-terapêutica, que busca otimizar desenvolvimento da criança, 
abordando os estímulos que interferem na sua maturação.

A criança deve ser inserida nesse programa logo após o nascimento, desde 
que esteja clinicamente estável e permanecer no mesmo até os 3 anos de 
idade. Esta é a fase em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente, cons-
tituindo oportunidade para o estabelecimento das funções que repercutirão 
em maior independência e consequentemente, melhor qualidade de vida no 
futuro.

São objetivos gerais de um Programa de Estimulação Precoce:
1. Maximizar o potencial de cada criança inserida no programa por meio da 
estimulação em âmbito ambulatorial e também em seu ambiente natural, es-
tabelecendo o tipo, o ritmo e a velocidade dos estímulos e designando, na 
medida do possível, um perfil de reação.

2. Potencializar a contribuição dos pais ou responsáveis, de modo que eles 
interajam com a criança de forma a estabelecer mutualidade precoce na co-
municação e afeto, prevenindo o advento de distúrbios emocionais e doenças 
cinestésicas.

3. Promover um ambiente favorável para o desempenho de atividades que 
são necessárias para o desenvolvimento da criança.

4. Oferecer orientações aos pais e à comunidade quanto às possibilidades 
de acompanhamento desde o período neonatal até a fase escolar da criança.

5. Promover modelo de atuação multiprofissional e interdisciplinar.

6. Disseminar informações incentivando e auxiliando a criação de programas 
de estimulação precoce.

Isabele Burgos Barreto de Jesus, Vitor Alves de Mattos, 
João Pedro Machado e Luis Henrique Batista Gois
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É imprescindível o envolvimento dos pais e fami-
liares no programa uma vez que o ambiente social 
é o mais rico em estímulos para a criança. A equipe 
deve informar à família sobre a doença e seus des-
dobramentos, orientando-os a utilizar momentos 
como o banho, vestuário, alimentação, autocuidado 
e, principalmente, as brincadeiras para estimular. O 
uso de brinquedos dentro e fora da consulta é uma 
excelente forma de estimular a criança. 

OBJETIVO
Uma vez que o uso de brinquedos é extremamente 
importante para a estimulação das crianças porta-
doras de microcefalia, é necessário torná-los aces-
síveis para as famílias de baixo poder aquisitivo. 
Diante desta realidade a proposta deste trabalho foi 
de desenvolver brinquedos que podem ser repro-
duzidos facilmente, construídos a partir de mate-
riais de baixo custo e/ou reciclados.

MÉTODO
Os brinquedos foram  desenvolvidos para a esti-
mulação de crianças no primeiro ano de vida (os 4 
primeiros trimestres). Todos foram concebidos com 
a orientação de profissionais da área médica que 
avaliaram, dentre outros aspectos, o contexto da 
utilização, a adequação aos estágios do desenvol-
vimento e principalmente a segurança da criança. 

Os brinquedos criados foram: Cubos Sensoriais, 
Almofada Sensorial, Tapete Sensorial, Calça Senso-
rial, Livro Sensorial, Balões Sensoriais, Naninha e 
Chocalho.

CONCLUSÃO
Esses brinquedos têm o potencial de contribuir po-
sitivamente para o desenvolvimento das crianças 
portadoras de microcefalia tanto em instituições de 
saúde, quanto no espaço domiciliar. O baixo custo 
para a produção destes brinquedos, aliados a sim-

∆ Cubos Sensoriais: Os cubos Sensoriais foram cons-
truídos com intuito de proporcionar (1) estimulação 
tátil, através do uso de formas variadas, (2) estimu-
lação visual, por meio do uso de cores contrastan-
tes, (3) percepção de profundidade e peso,  através 
da atividade encaixe.

-Materiais utilizados: Caixa de papelão, feltro, fitas, 
botões, etc.

∆ Almofada Sensorial: A Almofada Sensorial, criada 
com o intuito de favorecer a estimulação tátil e 
visual, também oferece a possibilidade de relaxa-
mento do bebê, uma vez que apresenta uma área 
com superfícies de diversas texturas e outra lisa e 
macia.   

 -Materiais utilizados: Diferentes tecidos, zíper, fita, 
bolso, enchimento           

∆ Tapete Sensorial: O Tapete Sensorial tem como ob-
jetivo otimizar a (1) estimulação tátil, através do 
uso de formas variadas, (2) estimulação visual, por 
meio do uso de cores contrastantes, (3) estimulação 
auditiva, por meio do som de pequenos objetos que 
emitem sons ao toque. Além disso, o tapete consti-
tui uma área de repouso  para o bebê.

- Materiais utilizados: emborrachado,  diferentes 
tecidos, grãos variados, etc.

∆Calça Sensorial: A Calça Sensorial foi desenvolvida 
tanto para o uso fisioterapêutico, uma vez que per-
mite que o bebê fique apoiado,permanecendo sen-
tado, enquanto realiza outras atividades motoras, 
quanto para a estimulação tátil, uma vez que sua fa-

bricação envolve a utilização de diferentes texturas.

- Materiais utilizados: Calça jeans velha, enchimen-
to, retalhos de diferentes tecidos.

∆ Livro Sensorial: O Livro Sensorial foi desenvolvido 
para crianças no último trimestre do primeiro ano 
e possibilita (1) estimulação tátil, através do uso de 
formas e texturas variadas, (2) estimulação visual, 
por meio do uso de cores contrastantes e cenários 
diversos

- Materiais utilizados: Diferentes tecidos, botões, 
velcro, corda, emborrachado.

∆Balões Sensoriais: Os Balões Sensoriais estimulam 
principalmente o tato.

-Materiais utilizados: Balões, milho e/ou arroz

∆ Naninha: A Naninha tem o propósito de reforçar 
atividades motoras, possibilitando exercícios de 
abrir e fechar as mãos.

- Materiais utilizados: Meia velha, enchimento, fel-
tro, botões.

∆ Chocalho: O Chocalho tem como objetivo desen-
volver a percepção auditiva, além de dar noção de 
peso.  

- Materiais utilizados: Garrafa plástica pequena, mi-
lho e/ou arroz, feltro.
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plicidade de produzi-los possibilita sua ampla utili-
zação. Sendo o Brasil um país de grande desigual-
dade social, a busca por soluções de baixo custo 
são essenciais.

A princípio os brinquedos desenvolvidos foram vol-
tados para as crianças portadoras de microcefalia 
congênita secundária à Zika, porém, tem potencial 
de utilização por quaisquer crianças que tenham 

necessidades de estimulações decorrentes de ou-
tros processos de saúde/doença. 

Vale dizer que todos os brinquedos desenvolvi-
dos neste projeto serão doados e está previsto a 
realização de oficinas com mãe de crianças com 
microcefalia para orientação na produção dos brin-
quedos. 

Trabalhando com a Ciência

______________________________________________________________________

Este trabalho foi agraciado em terceiro lugar (Ensino Fundamental II)pelo Prêmio Jovem 
na Ciência, na categoria Gabinete de Curiosidades Científicas, no 7º Encontro de Jovens 
Cientistas, 2016.

______________________________________________________________________



REVISTA JOVENS CIENTISTAS - n. 10

REVISTA JOVENS CIENTISTAS - n. 10

24 25

Agressividade feminina, alterações de humor durante o 
ciclo menstrual, menstruação e TPM não são só coisas 
de Homo sapiens. Mas a ciência tem uma explicação bem 

curiosa para esses indesejáveis fenômenos!

 por Jessika Alves

E xiste uma série de pesquisas que tentam ex-
plicar o momento em que a bela está mais 
para o lado da fera. A verdade é que vários 

podem influenciar o humor e o comportamento fe-
minino, um deles é o ambiente - a influência social. 
Mas os fatores que dominam todos os patamares de 
agressividade no sexo feminino estão relacionados 
com os hormônios sexuais.

Vênus com a espada de marte: Quando o 
sexo feminino é o mais agressivo

Sob a influência dos hormônios perinatais: No úl-
timo trimestre de gestação, as fêmeas de algumas 
espécies de roedores e carnívoros, tendem a ter um 
pico de hormônios esteroides, como a Testosterona. 
Esses picos podem influenciar o grau de agressi-
vidade das fêmeas que ainda vão nascer, tornan-
do-as mais ou tão agressivas quanto os machos. 

“Dos roedores aos primatas, em todos os 
mamíferos, o sexo masculino é sempre o mais 
agressivo” – Afirmou o pesquisador Kenneth 
Moyer em seu livro “A psicobiologia da agres-
são”. Vocês estão certos disso? Não? Nem eu.

Alguns estudos apontam que essa agressividade 
feminina pode estar relacionada à seleção sexual e 
ao controle da população dessas espécies. Isso foi 
observado em ratos da espécie Mus musculus e nas 
Hienas.

Sob a influência dos ciclos menstruais: Os ciclos 
menstruais mais conhecidos do grupo dos Primatas 
são em fêmeas de- Homo sapiens (nós mesmas), o 
das Macacas Rhesus – que nos ajudou na determi-
nação do fator Rh e das fêmeas de Macaco-vervet 
africano – Chlorocebus pygerithrus. O que todas 
nós temos em comum? Um fenômeno conhecido 
como TPM: uma tensão que ocorre na fase lútea do 
ciclo menstrual, na qual há uma diminuição brusca 
dos hormônios LH e FSH e da progesterona. Es-
sas quedas hormonais estão geralmente ligadas à 
agressividade, irritabilidade e sinais de isolamento.

Em um estudo realizado com fêmeas de Macaco-
-vervet africano em fase lútea, ou melhor, TPM, 
foram identificados os seguintes comportamentos: 
“Gritos com outros animais, tentativa de isolamen-
to mediante a qualquer contato social, elevação da 

mandíbula, mordida, tapa, perseguição, empurrão, 
empurrão com a cabeça e ataque de corpo inteiro”. 
Quem nunca, não é, meninas?

Porque a menstruação existe?

Menstruação é algo tão desagradável, que às vezes 
chego a me perguntar porque a evolução nos pre-
parou essa armadilha. São cerca de 30 a 90 mL de 
sangue perdidos em um período de 3 a 7 dias em 
que o corpo acumula líquidos. Além disso, a baixa 
de hormônios acaba com a nossa pele e, algumas 
mulheres, podem até ter queda de cabelo!

Os hormônios LH e FSH são responsáveis por estimu-
lar a liberação do ovócito 2 e manter o endométrio 
– membrana uterina importante na implantação do 
zigoto – a famosa nidação. Quando a fecundação não 
ocorre, os hormônios baixam e o endométrio se des-

cama – resultando na menstruação. Apenas 3 das 21 
ordens de mamíferos placentários apresentam esse 
fenômeno. São elas: Primatas, Chiroptera (os morce-
gos) e Proboscidea (os elefantes). Ou seja, não é algo 
muito comum. Ao contrário do que muitos pensam, 
as cadelas não menstruam exatamente. Na ver-
dade, as cadelas apresentam como indicativo de 
período fértil a vagina sanguinolenta que marca 
o cio, o que não tem nada a ver com descamação 
do endométrio.

Diversas fêmeas de mamíferos apresentam o en-
dométrio, mas não menstruam porque o corpo 
reabsorve o sangue e o conteúdo endometrial. 
Muito mais simples e menos energético que mens-
truar, não é mesmo? No entanto, pesquisas mos-
tram que essa reabsorção tem muito mais a ver 
com a anatomia e fisiologia das espécies, do que 
uma economia de energia em si. Assim, há pesqui-
sadores que acreditam que o processo de mens-
truação aparenta ser mais um subproduto fisioló-
gico que um caráter a ser selecionado.

O que as fêmeas de primatas, morcegos e 
elefantes possuem em comum?

Todos esses mamíferos podem copular a qualquer 
momento do seu ciclo menstrual – não há um pe-
ríodo de acasalamento, como encontramos nos de-
mais. Esse fenômeno é conhecido como copulação 
estendida. Deste modo, uma fêmea pode ser ferti-
lizada em um período em que seu ovócito 2 esteja 
velho, podendo resultar em um zigoto defeituoso.

Um endométrio bem desenvolvido é capaz de iden-
tificar se o embrião é defeituoso. Se sim, o endomé-
trio se descama juntamente com o zigoto em de-
senvolvimento, ocasionando o aborto espontâneo. 
Essa é uma forma evitar um gasto energético ex-
cessivo com uma prole defeituosa, assim ela estará 
apta novamente para investir numa prole saudável.

Na verdade, menstruação só é comum em condi-
ções de laboratório e no meio urbano. Na natureza 
é algo bastante raro, até mesmo nas sociedades 
humanas. Sem uso de contraceptivos, as mulheres 
passam mais tempo esperando e amamentando 
seus bebês, que sofrendo com a TPM.
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O 
óleo de cozinha é um ingrediente bastante 
utilizado na cocção de alimentos, seja em 
cozinhas domésticas ou nas industriais. 
Cerca de 9 milhões de litros de óleo de 

cozinha são descartados indevidamente por ano 
no Brasil (GLOBO,2009). Essa quantidade se justi-
fica tanto pelo hábito de despejo direto na pia da 
cozinha, quanto pela simples lavagem de louças, 
o que faz com que seus resíduos cheguem à rede 
de esgoto. Como medida para evitar este fim, em 
algumas residências, há a instalação de uma caixa 
de gordura, que, através do aproveitamento das 
diferentes densidades dos líquidos no efluente, faz 
com que o óleo utilizado na cozinha doméstica fi-
que retido enquanto o restante siga para a estação 
de tratamento. Contudo, recomenda-se que haja a 
manutenção periódica dessa instalação a cada 6 
meses, que, se não for feita, faz com que o óleo 
vegetal não seja retido e siga para a rede de esgoto. 
Segundo Francisco Oliveira, monitor da Estação de 
Tratamento de Esgoto da Embasa, o atual método 
de tratamento não é capaz de reter o óleo de co-
zinha, o que faz com que este seja direcionado aos 
oceanos. O Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) tolera índices de até 25ml de óleo por 
litro de efluente, contudo essa pequena quantidade 
é capaz de contaminar até 25mil litros de água. Isso 
ocorre devido à característica química do óleo que, 
por ser uma substância hidrofóbica, não se dissolve 
em água, assim ele permanece na superfície im-
pedindo a oxigenação desta e, consequentemente, 
prejudicando a flora e a vida marinha.

Como medidas corretivas a essas consequências, 
as organizações de proteção à vida marinha, junta-
mente a órgãos governamentais, utilizam barreiras 
de bloqueio e sorção para o óleo no ambiente mari-
nho. Todavia, as barreiras físicas utilizadas servem 
apenas para que o óleo não se espalhe pela super-
fície, já as barreiras químicas, que são responsáveis 

pela sorção da 
substância, con-
têm materiais não-
-biodegradáveis, que 
contaminam a natureza 
desde a extração da ma-
téria-prima até o descarte 
pós-sorção. As mesmas me-
didas são tomadas no que se 
refere ao derramamento de óleo 
combustível, incidente este que 
acontece com maior frequência e 
escala. Para esses casos, existem es-
tudos quanto à utilização de biorreme-
diadores para a revitalização das áreas 
atingidas. Materiais orgânicos como fibra 
de coco, sisal, bucha vegetal e piaçava são os mais 
estudados para aplicação, sendo testados como 
sorventes de óleo diesel e petróleo. Com base nis-
so, para essa pesquisa foram selecionadas a fibra 
de coco e a bucha vegetal para a aferição da capaci-
dade de sorção de óleo vegetal por esses materiais.

Sendo assim, a metodologia escolhida para o de-
senvolvimento da pesquisa foi a metodologia cien-
tífica experimental. Em laboratório, o desenvolvi-
mento foi subdividido em três ciclos, utilizando a 
fibra de coco em tiras, a bucha vegetal e a fibra de 
coco em pó, respectivamente. Assim, as hipóteses 
formuladas passaram a serem testadas após a ob-
tenção da fibra de Cocos nucifera.

Para a obtenção da fibra, retirou-se toda a parte 
externa da fibra do C. nucifera para que fosse uti-
lizado apenas os resíduos, deixando-a exposta ao 
sol por aproximadamente 48 horas ou até quando 
houvesse mudança na coloração do material. Logo 
depois, cortou-se em tiras e, com auxílio de um 
processador, as tiras se tornaram mais flexíveis e 
prontas para o início dos experimentos. O resíduo 

gerado pelo processamento, o pó, também foi rea-
proveitado no terceiro ciclo de pesquisa. 

Em cada ciclo desenvolvido, utilizou-se o auxílio do 
funil de Buchner (Foto 1) para a devida filtração do 
óleo vegetal pós-uso doméstico, água e detergente 
líquido como mistura base e em proporções varian-
do entre 70%, 15%, 15% e 60%, 20% e 20% de cada 
substância, por serem os materiais mais presentes 
em pias domésticas e industriais. E assim, foi pos-
sível aferir a análise quantitativa da capacidade de 
sorção do material. 

O material era pesado antes e após cada experi-
mento realizado. Na pesagem pós-filtragem era 
realizado um cálculo baseado na comparação da 

massa inicial com a massa final para determinar 
a porcentagem que cada material era capaz de 
sorver da mistura ou solução base em diferentes 
proporções e os valores obtidos foram os demons-
trados na seguinte tabela (Foto 2):

Após o processo de análise quantitativa, iniciou-se 
a análise qualitativa dos materiais ao longo das se-
manas. Com a fibra de coco em tiras, os resultados 
apareceram a partir da 5° semana, apresentando 
poucos indícios de fungos e mudanças na colora-
ção. Na bucha vegetal, as mudanças significativas 

foram mais rápidas, apresentando coloração es-
verdeada e altos indícios de fungos logo na pri-

meira semana, sendo necessário o descarte na 
semana seguinte.  Já a fibra de coco em pó, 

não apresentou mudanças significativas ao 
longo das semanas devido a sua maior 

superfície de contato (Foto 3).

Após cerca de 64 testes em labora-
tório utilizando os dois materiais 

citados, e através das análises 
quantitativas e qualitativas 

dos resultados, concluiu-se 
que a fibra de coco em pó 
seria o material mais ade-

quado para a realização da 
biorremediação de efluen-

tes urbanos provenientes da 
caixa de gordura. Esse material 

apresentou a média de sorção de 
63,38%, resultado muito superior ao 

dos outros materiais que foi de 10,5% 
da bucha vegetal e 17,46% da fibra de 

coco em fibras.  Além de ter sua capaci-
dade de sorção maior quantitativamente, 

o pó da fibra de coco não apresentou fungos 
visíveis ao longo das semanas após os testes, o 

que representa a resistência deste material quan-
to à deterioração. Contudo, notou-se que nos testes 
onde as substâncias filtradas formavam misturas 
homogêneas o óleo vegetal ainda estava presente 
no líquido filtrado. Esse fator ocorre pela incapaci-
dade da fibra de coco fazer a dissociação do deter-
gente com o óleo, o que faz com esse agente passe 
pelo material sem ser sorvido. Sendo assim, indi-
ca-se que, para que haja uma melhor eficiência da 
sorção de óleo vegetal por esse material, em estu-
dos futuros seja acrescentado uma barreira quími-
ca para que haja primeiramente a dissociação dos 
elementos na mistura e depois a sorção efetiva do 
óleo vegetal. Esse estudo pode ser aplicado para a 
composição de produtos para a sorção de óleo ve-
getal em efluentes urbanos em estruturas estáticas 
ou dinâmicas, levando em consideração as devidas 
adequações ao sistema físico para a realização da 
biorremediação do efluente. Após esse processo, 
sugere-se também o reaproveitamento do resíduo 
para a geração de energia, através da queima.
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Por Lorena Pereira dos Reis Silva, Luís Gustavo Jardim Moraes e Stephanie 

Hanna Bandeira Carvalho e Lilian Alves de Almeida

UM CHUVEIRO INTELIGENTE

H á uma questão de extrema importân-
cia bastante discutida nos dias atuais. 
Tal questão tem levado empresas, go-
vernos e a sociedade como um todo a 

se movimentar em prol de uma solução, cada vez 
mais urgente. Toda essa preocupação é referente ao 
uso consciente da água do planeta. Esse assunto de 
cunho mundial já se tornou tema de conferências, 
palestras e ações de escolas que buscam incutir nas 
gerações futuras o quão essencial é preservar o re-
curso natural mais usado pelos humanos. 

Conseguimos enxergar melhor a relevância desse 
assunto quando paramos para analisar os dados 
recentes a esse respeito. Segundo estimativas do 
Instituto Internacional de Pesquisa de Política Ali-
mentar, até o ano de 2050 um total de 4,8 bilhões 
de pessoas estará em situação de estresse hídrico, 
que já atinge 40% da população mundial (Planeta 
Sustentável – 10/12/16). Tais dados mostram que 
é necessária ação imediata a fim de amenizar esse 
quadro.

A urgência envolvida na preservação de água traz 
a atenção para quem a utiliza. Podemos excluir as 
plantas e os animais que, apesar de fazerem uso 
da água como seres vivos, estão longe de serem 
os principais responsáveis pelo seu mau uso e des-
perdício. Sim, chegamos ao ser humano, que usa a 
água em diversas atividades do seu cotidiano, até 
onde não conseguimos enxergar como fabricação 
de eletrônicos e outras muitas indústrias. 

O grande problema não se instala na utilização do 
recurso, mas no modo como não tem sido feito 
esforços por parte da maioria da população a fim 
de conservar a água que ainda resta. Além disso, 
é assustador notar que as nossas fontes de água 
estão sendo poluídas, algumas de maneira quase 
irreversível. Segundo o escritor, teólogo e profes-
sor universitário Leonardo Boff (2013), a Terra está 
doente e muito doente. “E como somos, enquanto 
humanos também Terra (homem vem de humus=-
terra fértil) nos sentimos todos, de certa forma, 
doentes.” Em vista disso, buscar soluções para 
amenizar esse problema já tão alastrado é extre-
mamente necessário, mesmo que com medidas sim-
ples dentro do nosso cotidiano. 

Ao ser idealizado, o chuveiro inteligente Theosho-
wer teve como principal intuito reduzir o consumo 
de água nas residências por limitá-la em uma ativi-
dade bastante comum, principalmente na vida dos 
brasileiros: o banho. Seu projeto inicial envolvia um 
chuveiro que estipulava duas quantidades limites 
de água a ser usada: 45 e 90 litros, além de outras 
funções como regulador de vazão e ajuste de tem-
peratura. O fato de haver uma quantidade limite 

ajuda o usuário a tomar um banho mais consciente, 
já que a qualquer momento a água pode acabar, 
fazendo-o ter que esperar 3 minutos até que possa 
continuar seu banho normalmente. Com o passar 
do tempo a ideia foi sendo melhorada e alguns 
testes foram feitos a fim de tornar mais precisa a 
quantidade de água a ser limitada. 

Busca-se que o Theoshower seja um chuveiro aces-
sível à maioria da população, afinal a redução do 
uso exacerbado de água envolve pessoas de dife-
rentes classes sociais. Para isso, tanto em seu pro-
jeto no papel como no protótipo criado foi usado 
material simples, como um chuveiro reutilizado, 
de modelo comum no mercado. Em sua proto-
tipagem foi criada uma estrutura de madeira, 
representando um box de banheiro, que sus-
tenta o chuveiro (figura 1). Para simular seu 
funcionamento foi usada uma plataforma de 
prototipagem eletrônica: Arduíno, de hard-
ware livre e de placa única, projetada com 
um microcontrolador e uma linguagem de 
programação padrão, tendo o intuito de 
oferecer uma ferramenta acessível para 
a automação. (BHAT et al., 2017). Além 
do arduíno, foi utilizado um sensor de 
vazão (modelo YF-S201), fios, buzzer, 
display LCD (que exibia as informações 
coletadas), um chuveiro e encanação 
apropriada. 

O processo consistiu em programar um 
código que contabilizasse o volume de 
água pré-determinada, através do sen-
sor de vazão ligado a uma porta ana-
lógica do microcontrolador. Ao receber 
este dado, a programação enviava um 
sinal para a porta digital, onde está li-
gado o buzzer (equipamento eletrônico 
que emite um sinal sonoro) e assim, 
alertava que o limite estipulado de água 
foi atingindo.

O chuveiro inteligente Theoshower, ape-
sar de ainda ser um projeto, já mostra 
resultados com respeito à conscientização 
quanto ao uso da água. Os componentes 
do grupo e pessoas interessadas no projeto 
relataram ter passado a criar melhores hábi-
tos no banho após conhecê-lo. Com isso, pode 
haver uma redução na quantidade de água gasta 
no mês,  contribuindo no orçamento familiar em 
tempos de crise hídrica e financeira. 
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