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Anais da Mostra de Iniciação Científica URI – 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A realização da Mostra de Trabalhos, na nossa Escola, teve início ano de 1990, 

quando as Irmãs Salesianas e os Professores do INSA julgaram pertinente 

apresentar à comunidade são-luizense e regional os trabalhos realizados pelos 

estudantes, orientados pelos docentes das disciplinas de Ciências Naturais, 

Biologia, Física e Química. Assim, por muitos anos, a exposição das pesquisas 

executadas nessas disciplinas foi denominada ―Mostra de Ciências‖ e acontecia, 

todos os anos, no Salão de Atos. 

A inovação tecnológica foi permeando as salas de aula e, nós, professores do INSA, 

que passamos a exercer a docência na Escola Básica da URI, em 2005, demos 

continuidade ao propósito das Mostras socializar entre os distintos segmentos da 

comunidade escolar, trabalhos diferenciados que são realizados no decorrer do ano 

letivo. 

O tempo passou e o desejo de buscar o novo, o desconhecido foi cada vez mais 

sendo fortalecido e as demais áreas do conhecimento passaram a integrar o evento 

que, então, passa a denominar-se ―Mostra de Iniciação Científica‖ e acontece no 

Complexo Poliesportivo da URI – São Luiz Gonzaga. 

Acreditamos que este evento inserido, historicamente, na Proposta Pedagógica da 

Escola de Educação Básica da URI, contribui para a (re)construção de conceitos 

inerentes às investigações. Além disso, oportuniza a aproximação entre a teoria e a 

prática, tornando a aprendizagem mais significativa, por meio das interações que 

alunos e professores estabelecem entre si, com os outros e com o ambiente. 

Parabéns a todos os autores dos 55 trabalhos apresentados, neste ano letivo, por 

alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e, a partir 

desta Edição, a síntese das pesquisas estará disponível, também, nos Anais ―Mostra 

de Iniciação Científica URI – 2018‖, na versão online. 

Nossos cumprimentos aos envolvidos pela iniciativa relevante de permitir um espaço 

para a articulação de conhecimentos e de saberes, indispensáveis à construção de 

competências. Professores e estudantes, vocês estão no caminho certo, investindo 

na inovação e na tão almejada formação interdisciplinar que os tempos modernos 

exigem. 

Preciso expressar, também, que, enquanto professora de Biologia, me sinto muito 

feliz, pois uma das maiores gratificações é saber que uma proposta na qual 

acreditamos, como esta ―Mostra de Trabalhos‖, que semeamos e cultivamos, por 

três décadas, continua fortalecendo a formação de crianças e jovens, na nossa 

histórica Região Missioneira. 

Dinara Bortoli Tomasi 
Diretora-Geral 
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CHEIROS E SABORES 

 

Professora Orientadora: Carla Pereira do Amaral 

 

Palavras-chave: Sentidos. Olfato. Paladar.  

 

Através dos cinco sentidos o ser humano conhece e reconhece as coisas e as 

pessoas que o cercam. Logo, escolhemos dois sentidos para fazer experiências: o 

olfato e o paladar, os quais trabalham em cooperação. O olfato envia para o cérebro 

as informações do cheiro e nós sentimos o gosto com a língua, que é responsável 

por distinguir quatro gostos básicos: doce, salgado, azedo e ácido. Por meio das 

experiências realizadas em sala de aula e utilizando suportes como bolachas e 

frutas, obtivemos os testes do olfato em através do contato das crianças com 

diversos cheiros dos itens testados, bem como conseguimos ativar os diferentes 

paladares para obter os seguintes resultados: Frederico: ―preferiu o gosto salgado‖; 

Camila: ―achou o limão com cheiro azedo‖; Antonella: ―achou o café com cheiro 

ruim‖; João Augusto ―preferiu o gosto salgado‖; Pedro Henrique ―gostou do sabor 

doce e salgado‖; Maria Eduarda: ―achou o cheiro do vinagre azedo‖; Valquiria: 

―achou o vinagre com cheiro ruim e disse que preferia o doce‖; Leonardo: ―vinagre 

tem cheiro azedo, o limão tem cheiro de limonada, o café tem cheiro bom e o álcool 

tem cheiro de pó‖; Bernardo: ―gosto de limão puro, gosto de doce e salgado, o 

cheirinho de café é bom‖; Martina Flores: ―o café tem cheiro ruim‖; Lorenzo: ―gosto 

do doce e o cheiro do café‖; Victória: ―vinagre tem cheiro ruim, gosto do doce‖; Laura 

―gosto da bolacha salgada‖; Otávio ―açúcar doce‖; Beatriz: ―gosto de biscoito‖. Assim 

sendo, concluímos que é muito importante realizar essa experiência estimulante na 

infância, pois as crianças diferenciam os diversos tipos de cheiros e gostos, e 

através do estímulo do provar, elas identificam as suas preferências antes de afirmar 

que não gostam de determinados sabores ou cheiros, sem conhecê-los 

anteriormente. 

 

Jardim – Educação Infantil
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PERCEBEMOS O MUNDO ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

 

Professora Orientadora: Maristela Brondani Maciel 

 

Palavras-chave: Audição. Paladar. Olfato. Tato. Visão. 

 

O mundo infantil está na fase da descoberta e do conhecimento do EU. Tudo 

gira, tudo se descobre, ainda mais com crianças que tudo questionam e querem 

descobrir. Os alunos da Pré-Escola Nível 1 iniciam nesta fase a sentir que o mundo 

deles tem uma relação muito importante através dos órgãos dos sentidos. A partir de 

uma percepção atenta, descobrem a importância do tato, da visão, da audição, do 

olfato e do paladar, esta valorização e descoberta ocorrem através de atividades 

variadas e experiências realizadas em sala de aula. Durante a realização deste 

trabalho, as crianças exploraram os cinco sentidos a partir de músicas, histórias 

contadas e experiências, momento em que compreenderam que o TATO 

corresponde ao toque nos objetos, na sua textura e na importância de tocar a pele 

do outro, além de sentirem o calor e o frio. O OLFATO é sentido de uma forma 

intensa e imaginativa, vários tipos de cheiros fazem parte da natureza e da forma 

que cada um sente. A AUDIÇÃO nos move, nos cerca e nos encanta, principalmente 

quando o som é suave e envolvente, percebendo que as orelhas são órgãos 

responsáveis por este sentido. A VISÃO é o meio da qual o homem vê o mundo ao 

seu redor, podendo observar o formato e a beleza das cores. No PALADAR, 

percebe-se a diversidade dos sabores e que é através da língua que sentimos e 

experimentamos o sabor dos alimentos. A partir deste projeto, as crianças 

perceberam a importância dos cinco sentidos, sua função e que são controlados 

pelo cérebro além de que esta descoberta faz parte do seu EU, da relação com o 

outro e do mundo que os envolve. 

 

Pré-Escola Nível I – Educação Infantil
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ÁGUA É VIDA 

 

Professora Orientadora: Anelise Nascimento Teixeira 

 

Palavras-chave: Água. Planeta. Vida. 

 

A água é uma substância essencial para a manutenção da vida na Terra, 

sendo um dos componentes básicos da célula. Representa aproximadamente 

setenta por cento do peso do corpo humano e exerce variadas funções essenciais 

para garantir o equilíbrio e funcionamento adequado do organismo como um todo. 

Dentre essas funções, podemos destacar o seu papel como solvente, garantindo um 

meio propício para a realização da grande maioria das reações químicas, no 

controle da temperatura do corpo e no transporte de nutrientes. A falta de água no 

organismo provoca a debilidade ou até a morte dos seres vivos. Os seres humanos 

necessitam de constante reposição para que possam manter seu organismo em 

equilíbrio e desta forma uma saúde estável. No entanto, muitas pessoas não têm o 

hábito de tomar água com a frequência e quantidades desejáveis, inclusive as 

crianças. O presente trabalho tem como objetivo sensibilizar os alunos, da Pré-

Escola Nível 2, sobre a importância da água para a saúde e a necessidade de 

preservação desta substância para a manutenção da vida no planeta. Através de 

rodas de conversa durante os estudos sobre o DIA MUNDIAL DA ÁGUA, 

oportunidade que as crianças demonstraram seus conhecimentos prévios, além de 

atividades, como a leitura do livro, ―E a água Carolzinha?‖, de Gisélia Fonseca, as 

crianças puderam estudar algumas mudanças que ocorrem em nosso organismo 

quando deixamos de tomar água na quantidade necessária. No decorrer deste 

trabalho, também foram utilizados como recursos para a aprendizagem: vídeos 

educativos, contextualizando a importância da água para o bom funcionamento dos 

órgãos, como o cérebro, rins e intestinos. Além de, histórias sobre o seu ciclo para 

compreenderem o seu percurso até chegar ao nosso corpo, palestras com a 

professora de Biologia, Cinara Pes e a nutricionista Eliane Pelentir, momento que 

compreenderam a sua importância para a vida animal e vegetal, que devem utilizá-la 

sem desperdício e sem poluí-la, levando para o seu meio social todo esse 

aprendizado. 

Pré-Escola Nível II – Educação Infantil
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AS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO 

 

Professoras Orientadoras: Claudete Freitas de Andrade e Eva Eloí Goulart 

dos Santos 

 

Palavras-chave: Estações do ano. Educação. Conhecimento. 

  
Pensando em uma educação crítica reflexiva que sensibiliza o 

saber de forma interdisciplinar e busca o desenvolvimento integral da criança, as 

turmas dos primeiros anos do Ensino Fundamental realizaram o projeto Conhecendo 

as Estações do Ano, objetivando apresentar na Mostra de Iniciação Científica da 

escola, envolvendo os alunos, professores e familiares. Esse trabalho teve como 

objetivo proporcionar situações diversificadas com foco na alfabetização e 

letramento de forma construtivista e interacionista, uma vez que a metodologia 

busca instigar a curiosidade do aluno e encontrar as respostas a partir dos seus 

próprios conhecimentos, de suas relações e interações com a realidade e com o 

meio em que está inserido. Nesse sentido, o projeto iniciou com a leitura e 

compreensão do livro ―Estação da Poesia‖, em que foram abordadas as quatro 

estações do ano, o que orientou o percurso das atividades realizadas sobre as 

estações, os climas e as características específicas de cada estação, bem como 

músicas, filmes, leituras e reflexões de historinhas, culminando na apresentação 

artística das turmas na Noite Cultural promovida pela escola da URI. Na sequência, 

para abordar o tema, foram realizadas explorações e formações de palavras, frases 

e pequenos textos, recortes e colagens, pinturas, carimbos, desenhos, historinhas, 

maquete e reciclagens de materiais de sucata, utilizando recursos didáticos como 

livros, jornais, revistas, TNT, EVA, papel colorido, isopor, colas variadas, tintas 

coloridas, fotos e imagens. Diante disso, os educandos objetivam demonstrar para a 

comunidade escolar, na Mostra de Iniciação Científica da escola, o conhecimento 

adquirido durante o período de estudos.  

 

1ºs Anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
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CONHECENDO A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

 

Professora Orientadora: Tadiane Sisti Fernandes 

 

Palavras-chave: LIBRAS. Comunicação. Conhecimento. 

 

Ao estudar sobre as deficiências físicas do ser humano na disciplina de 

Filosofia, a turma demonstrou interesse pela Língua Brasileira de Sinais, o que a 

levou a uma reflexão sobre o tema e a importância de aprender e conhecer um 

pouco mais sobre LIBRAS. A partir desse momento, começamos nosso estudo para 

adquirir conhecimento e aprendizagem sobre a Língua Brasileira de Sinais. 

Inicialmente, conversamos com a professora Elisângela Garcia dos Anjos, a qual 

nos contou a sua experiência trabalhando com crianças surdas. Assistimos a vídeos 

sobre a História da LIBRAS, trabalhamos em aula a história ―A Árvore Surda‖ 

contada oralmente e em LIBRAS, fizemos o registro da história por meio de 

desenhos e realizamos uma pesquisa com os familiares de cada aluno sobre a 

opinião deles acerca da LIBRAS. 

Através dos dados obtidos com a pesquisa, das conversas e atividades realizadas 

em sala de aula, concordamos que é muito importante conhecer e valorizar a 

LIBRAS, pois por meio dela podemos nos comunicar com as pessoas surdas. De 

acordo com a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, ―Art. 1º: É reconhecida como 

meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como 

Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o 

sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil‖.  Portanto, a realização desse trabalho 

permitiu aos educandos conhecer e aprender sobre a Língua Brasileira de Sinais, 

ampliando seus conhecimentos sobre o assunto e contribuindo para a inclusão dos 

surdos na sociedade.  

 

2º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
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TIPOS DE MORADIAS E SEUS DIFERENTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

Professora Orientadora: Fabiane Knapp da Costa 

 

Palavras-chave: Casa. Moradia. Materiais de construção. 

 

Chamamos de casa o local onde as pessoas moram sozinhas, com seus 

familiares ou com outras pessoas. Também podemos chamar de lar. Entendemos 

que é muito importante ter uma casa para morar e todos nós precisamos dela, pois é 

o lugar onde descansamos, comemos, guardamos nossas coisas, nos protegemos 

do sol e da chuva. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem comprar uma casa, 

porém, outras conseguem. Existem pessoas que não conseguem nem alugar uma 

casa, pois estão desempregadas, ou não possuem condições para pagar o 

aluguel. Essas são as pessoas que vemos morando nas ruas, debaixo das 

marquises das lojas ou das pontes. Isso é muito triste, pois não é condição digna de 

se viver. Diante dessas curiosidades, os alunos do 2º ano desenvolveram uma 

pesquisa sobre os diferentes tipos de moradias existentes no mundo e os materiais 

utilizados em suas construções. Entre tantas, destacaram-se: os Iglus, dos Inuítes 

(Esquimós); as casas Trogloditas de Matmata, na Tunísia; as casas Japonesas com 

paredes de papel; as tendas, no deserto do Marrocos; as ocas indígenas do Brasil e 

as casas de pau a pique no interior do Brasil.  Essa pesquisa foi realizada através de 

relatos obtidos em jornais, revistas, filmes e redes sociais, em que todos os alunos 

puderam de forma livre e criativa esclarecer suas dúvidas e curiosidades, 

desenvolvendo atitudes de interação e de troca de experiências com o grupo. 

Ao término da pesquisa, concluímos que não importa o tipo de casa em que se vive 

nem o tamanho dela, mas sim, que o importante é ter uma família que se ame e que 

seja feliz!!!  

2º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
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 VOAR, UM SONHO POSSÍVEL 

 

Professora Orientadora: Carmem Lucia Machado Martins 

 

Palavras-chave: Aviação. Aeronave. Textos. 

 

A turma do terceiro ano realizou atividades sobre a aviação, as quais foram 

intituladas: Voar, um Sonho. A escolha do tema para a pesquisa surgiu a partir da 

leitura do livro Aeroclube, apresentado na Noite Cultural em forma de teatro musical, 

no qual participaram todos os alunos. Após a escolha do tema, a turma assistiu a um 

vídeo sobre a origem do avião, seguido de relatos sobre os conhecimentos prévios 

de cada um. Os alunos realizaram pesquisas sobre Santos Dumont e apresentaram 

os relatos oralmente aos colegas, e também entrevistaram um piloto agrícola, 

ampliando ainda mais a curiosidade sobre o tema. Na sequência, realizaram-se 

desenhos livres de aeronaves com pinturas a lápis de cor e criação de aeronaves 

com material reciclado. Foi relatado à turma um pouco da história do aeroclube da 

nossa cidade, juntamente com a visualização de fotos pertencentes ao arquivo do 

Museu Municipal Senador Pinheiro Machado. O desenvolvimento das ações 

referentes ao trabalho contou também com uma viagem de estudos ao Museu Militar 

de Panambi, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer parte da história 

da aviação e observar antigos materiais utilizados durante a Segunda Guerra 

Mundial. Durante a visitação, as informações foram dadas por um guia local, que 

após os procedimentos de boas-vindas contou a história do museu e acompanhou o 

grupo durante a visitação, despertando o interesse e satisfação dos alunos do início 

ao fim. Vale ressaltar, que todas as ações realizadas foram registradas através de 

textos individuais, oportunizando ao aluno através da prática da escrita e dos relatos 

das atividades, ampliar o conhecimento da função da escrita, o gosto pelo hábito de 

escrever e organizar o pensamento transformando sua compreensão em textos. 

 

3º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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A TERRA POR DENTRO 

 

Professora Orientadora: Juliana Hastenpflug 

 

Palavras chave: Terra. Fenômenos. Mundo. 

 

O trabalho teve início quando os alunos foram questionados quanto ao lugar 

onde moram com a seguinte pergunta: você já parou para pensar em como é o 

planeta onde vivemos? De que ele é formado? Após esse questionamento, com 

diversas hipóteses e também muitas dúvidas, os alunos sentiram a necessidade de 

buscar respostas a tantas perguntas, dando início ao trabalho que seria apresentado 

para a comunidade posteriormente. Objetivando conhecer a Terra por dentro, sua 

formação e a manifestação de alguns fenômenos, entre eles os terremotos, 

erupções vulcânicas e tsunamis, os alunos então foram em busca de respostas. Os 

educandos estudaram as camadas da Terra e algumas de suas propriedades, as 

quais garantem o desenvolvimento de vida no planeta. Também puderam verificar 

que na Terra existem blocos, as placas tectônicas, as quais se movem e dão origem 

a fenômenos que despertam bastante curiosidade, como terremotos e erupções 

vulcânicas. Depois da estrutura interna da Terra, foi abordado o estudo de algumas 

manifestações naturais do planeta. Com pesquisas, aulas expositivas, vídeos e uso 

de material didático, os alunos aprimoraram seus conhecimentos sobre o planeta 

onde vivem. Como resultado dos estudos realizados, estes compreenderam melhor 

o mundo em que vivem, sua formação, estrutura e os motivos pelos quais alguns 

fenômenos se manifestam.  

4º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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ESTUDANDO A HISTÓRIA DE SÃO LUIZ GONZAGA 

 

Professora Orientadora: Nathiele Fabrício Trindade 

 

Palavras-chave: História local. História do Brasil. Construção do espaço. 

Município. 

 

 Conhecer a história do município permite à criança uma compreensão ampla 

do meio em que vive, da sua cultura, das tradições locais e influencia no processo 

de construção da cidadania, pois ser cidadão implica em conhecer suas origens. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Geografia afirmam 

que as informações históricas locais devem ter ―[...] a intencionalidade de fornecer 

aos alunos a formação de um repertório intelectual e cultural, para que possam 

estabelecer identidades e diferenças com outros indivíduos e com grupos sociais 

presentes na realidade vivida [...]‖ (1997, p. 43). Assim, ao propor aos alunos o 

estudo da história local, deseja-se que eles possam compreender-se como sujeitos 

atuantes e participantes da História, identificando as diversas relações sociais e 

culturais existentes. Ao iniciarmos nosso estudo, buscamos contextualizar a história 

local dentro da história do Brasil, pois sabemos que ambas estão interligadas e uma 

influencia diretamente a outra. Para esse momento, foram apresentados slides com 

imagens, textos e mapas a fim de que os alunos pudessem compreender a inter-

relação entre os fatos históricos. Posteriormente, os alunos receberam por escrito 

um texto contando o início da construção de nosso município até os dias atuais. 

Diante disso, tornou-se necessário um estudo do meio, através do qual os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer as ruas de nossa cidade e os pontos turísticos. 

Ao finalizarmos mais um estudo com a turma, é possível perceber o quão 

significativo o tema foi para os alunos, pois esse trata do cotidiano de cada um. A 

partir das novas aprendizagens, é possível perceber o olhar crítico dos alunos sobre 

suas rotinas diárias. 

4º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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PALEONTOLOGIA 

 

Gabriel da Cunha Vieira, João Vitor Baungartner Duarte, Marcelo Flores dos Santos,  

Matheus Martins Leal Barbosa Silveira, Ricardo Nicola Morais  

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Passado. Dinossauros. Fóssil.  

 

Da nossa curiosidade sobre a Paleontologia surgiu o nosso trabalho. Através 

de nossas pesquisas, descobrimos que a Paleontologia é uma ciência que estuda os 

animais e vegetais que viveram no passado, através dos fósseis. Essa ciência busca 

informações nos fósseis, tais como: idade do fóssil, condições de vida e morte do 

ser fossilizado, características, influências ambientais, entre outras. Nosso objetivo 

foi pesquisar através da Paleontologia os importantes conhecimentos produzidos 

sobre a época e a vida dos Dinossauros, que de forma simplificada, explica a 

formação dos fósseis, que acontece da seguinte maneira: um organismo morre, uma 

superfície estranha se deposita sobre ele, e enquanto ele sofre o processo de 

decomposição, essa superfície estranha sofre diversos processos físicos e químicos, 

que ao final, tornam o organismo um fóssil. Assim, descobrimos que os 

paleontólogos usam ferramentas especiais para remover cuidadosamente os fósseis 

das rochas, anotam com exatidão onde os vestígios foram encontrados, pois isso 

ajuda a determinar a idade dos fósseis. Pode-se descobrir onde um organismo vivia 

e como era sua aparência; pode-se identificar o que um organismo comia e quais 

animais matava para se alimentar. Para a construção deste trabalho utilizamos 

recursos como pesquisas na internet, e durante alguns encontros em grupo 

assistimos a vídeos sobre Paleontologia. Em seguida, confeccionamos maquetes 

com o objetivo de explicar o assunto. Com a realização desta pesquisa aprendemos 

vários fatos incríveis sobre a Paleontologia, como por exemplo, a extinção e forma 

de vida. E que com base nos fósseis, os cientistas conseguem construir modelos de 

dinossauros, dos primeiros seres humanos e de outros animais primitivos.  
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MITOLOGIA GREGA E SUAS CURIOSIDADES 

 

Eduardo Dutra Schmidt, João Pedro Dal Pai Nunes, João Vitor da Rosa Marques,  

Pedro Arthur Maier Schmitz  

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Mitologia Grega. Religião. Deuses. 

 

O nosso trabalho surgiu da curiosidade em estudar o tema da Mitologia 

Grega, que reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na 

antiguidade. O objetivo principal é explicar alguns fatos, como a origem da vida, a 

vida após a morte e os fenômenos da natureza. É importante ressaltar que esta 

civilização estava baseada numa religião politeísta, ou seja, cultuavam diversos 

deuses, sendo que foi a partir da criação das narrativas fantásticas que englobam a 

mitologia a maneira encontrada por eles para preservarem sua história. Os Titãs 

(masculino) e Titânides (feminino) são figuras da Mitologia. De acordo com mitos 

gregos, os Titãs formavam uma raça de poderosos deuses que governaram durante 

a Idade de Ouro. A guerra pelo domínio entre os Titãs (liderados por Cronos) e os 

Deuses Olímpicos (liderados por Zeus), durou 10 anos e foi vencida por Zeus (deus 

dos deuses) que conseguiu resgatar seus irmãos. A fim de expor na Mostra de 

Iniciação Científica o que pesquisamos e aprendemos, confeccionamos uma 

maquete do Monte Olimpo, local onde os deuses habitavam o topo da principal 

montanha da Grécia Antiga. Deste local, comandavam o trabalho e as relações 

sociais e políticas dos seres humanos. Além da produção de adesivos com imagens 

de alguns dos deuses gregos, seres imortais que possuíam características de seres 

humanos para ampliar nosso conhecimento. 
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TECNOLOGIA – PASSADO E PRESENTE 

 

Isabela Lino da Rosa, Luíza Santos Rodrigues, Maely Garcia Dalavia,  

Valentina de Morais Wottrich 

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Invenção. Recurso. Evolução. 

 

O nosso trabalho aborda o tema tecnologia, que começou a surgir em um 

período muito distante, visando aprimorar algo e tornando a vida em sociedade mais 

fácil.  Nosso objetivo é relembrar que as primeiras invenções foram as ferramentas 

que o homem pré-histórico desenvolveu para aperfeiçoar a sua caça e assim obter 

alimento com mais facilidade, em seguida veio a descoberta do fogo, que pode ser 

considerada como a primeira descoberta de grande importância, e como invenção, 

podemos citar a roda, sendo responsável por um grande progresso nesta fase 

inicial. Para elaborar o trabalho, pesquisamos, assistimos vídeos, entrevistamos 

profissionais e pesquisamos na internet utilizando vários recursos para realização do 

trabalho, como internet, livros, cartazes, imagens e textos referentes ao tema. Ao 

término do trabalho, podemos dizer que aprendemos muitos fatos interessantes 

sobre o uso da tecnologia, seu funcionamento e evolução, como o telefone, por 

exemplo, que possibilitou que duas pessoas conversassem mesmo que estivessem 

a milhares de quilômetros afastadas, e hoje é uma ferramenta que se tornou uma 

verdadeira máquina, onde podemos ouvir músicas, fazer download, tirar fotos, jogar, 

assistir TV, e fazer ligações. A música é um exemplo fácil de mostrar como a 

evolução tecnológica é rápida, pois, primeiro surgiu a vitrola com os discos de vinil, 

depois as fitas K7, em seguida o Compact Disc, (CD), e por último o MP3. Podemos 

armazenar as músicas que ouvimos durante toda a nossa vida, ou de uma geração 

inteira em um pequeno aparelho. 
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GUINDASTE HIDRÁULICO 

 

Guilherme Santos Comendalk, Pedro Henrique Antunes dos Santos,  

Vitor Alberto Hilgert Maciel  

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Mecânica. Construção. Fluidos. 

 

Diante da curiosidade de construir um guindaste hidráulico, pesquisamos e 

aprofundamos um pouco mais os conhecimentos sobre o assunto. Descobrimos que 

a mecânica hidráulica é também conhecida como Mecânica dos Fluidos, sendo 

responsável por identificar o comportamento e uso dos fluidos em repouso ou em 

movimento. Como uma forma de atuar em sistemas transmissores de energia, esta 

mecânica está muito presente no nosso dia a dia, como nos freios dos carros, porta 

de ônibus e na direção hidráulica dos veículos. Nosso objetivo está na construção de 

um guindaste, pois tínhamos o desejo de saber e conhecer como se constrói este 

objeto. Para tanto, fizemos uma pesquisa no site YouTube e encontramos o canal 

―Manual do Mundo‖, que explica passo a passo como essa mecânica funciona e 

como construir um guindaste hidráulico. Fizemos uma lista, providenciamos o 

material e construímos o guindaste, que serviu como base para nosso trabalho. Em 

seguida, pesquisamos mais sobre o assunto, assistimos uma série na TV, 

documentários e vídeos envolvendo o tema, e todo o conhecimento adquirido 

reunimos em forma de trabalho. Para construção do guindaste, utilizamos madeira, 

dobradiças, parafusos, seringa, mangueira de aquário entre outros materiais, 

também utilizamos cartazes e material impresso para explanação do projeto. Com a 

elaboração deste trabalho, podemos aprender e entender a mecânica hidráulica de 

forma prática que se faz presente no nosso cotidiano, e sobre pressão hidráulica que 

quando é exercida num ponto de um líquido, se transmite a todos os pontos do 

líquido, onde os acréscimos de pressão sofridos por um corpo de um líquido são 

transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente 

onde este está contido, o que conseguimos verificar com a construção do guindaste. 
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A EVOLUÇÃO DOS DINOSSAUROS 

 

Edduardo Torres Gomes, Felipe Oliveira Crestani, Gabriel Oliveira Stefanelo, 

Pedro Costa Beber Comparsi  

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Dinossauros. Paleontologia. Era Mesozoica. 

 

Esse trabalho surgiu da curiosidade de aprender sobre a evolução dos 

dinossauros, que foram animais extintos da face da Terra há milhões de anos, mas 

que com os avançados recursos da tecnologia e das pesquisas dos cientistas e 

paleontólogos, tiveram parte de sua história resgatada pelo homem. Nosso objetivo 

é pesquisar as espécies de dinossauros, que são conhecidas em especial como 

répteis devido a sua capacidade de gerar calor através do próprio corpo, resistindo 

muito bem às temperaturas adversas. Em sua maioria, os animais possuíam 

agilidade e capacidade de se movimentar rapidamente e não possuíam um habitat 

especifico, o que lhes garantia uma variedade de alimentos e características 

diferentes. Descobrimos através de nossas pesquisas que esses seres viveram na 

Era Mesozoica, períodos Triássico (251 milhões de anos), Jurássico (202 – 145 

milhões de anos) e Cretáceo (145 – 66 milhões de anos). E se dividem em: 

dinossauros herbívoros, aqueles que se alimentavam de samambaias, plantas 

aquáticas, rebentos, etc.; dinossauros onívoros, aqueles que consumiam toda 

espécie de alimento e dinossauros carnívoros, aqueles que se alimentavam de 

animais menores, lagartos, insetos e dos próprios filhotes de dinossauros. Para 

realizar nossa pesquisa, assistimos a documentários, pesquisamos em livros, 

internet, vídeos, e fizemos maquetes para demonstrar como viviam os dinossauros. 

Para as maquetes utilizamos isopor, papel, miniaturas de dinossauros e vulcões 

confeccionados por nós. Ao final desta pesquisa, podemos dizer que aprendemos 

muito sobre estes seres que se adaptaram às condições existentes na Terra, e que 

o seu sucesso como animais dominantes no planeta estendeu-se por 165 milhões 

de anos. 
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VULCÕES NO MUNDO 

Elizabethy Pizzuti Maciel de Lima, Gabriela Carolina Büttenbender,  

Laura Aosani de Morais, Luiza Borba Brum 

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Erupção. Gases. Estrutura Geológica.  

 

O nosso trabalho surgiu da curiosidade em aprender sobre os vulcões. Para 

tanto, pesquisamos e descobrimos que os vulcões são estruturas geológicas que 

fazem a ligação do interior da Terra com o meio externo. Por meio dessa abertura, 

lava, cinzas, gases e outros materiais são expelidos. O objetivo com esta pesquisa, 

além da parte teórica, é o de realizar um experimento em que os visitantes da 

Mostra possam assistir como ocorre uma erupção vulcânica, visualizando como 

ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, 

cinzas e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. Os vulcões têm um 

formato cônico, quando estão em atividade liberam um conjunto de gases que se 

enquadra com um tipo de poluição natural. De uma forma simplificada, os vulcões 

são estruturas geológicas que promovem a emissão de magmas para a superfície e 

têm a função de uma válvula de escape de magma e gases. Os principais vulcões 

do mundo são: Etna (Sicília), Monte Fuji (Japão), Kilauea (Havai), Krakatoa 

(Indonésia), Monte Pinatubo (Filipinas), Vesúvio (Itália), Ojos Del Salado (Chile) e El 

Chichon (México). O vulcão mais alto do mundo é o Ojos Del Salado, que está 

localizado no Chile e possui 6.893 metros de altura. Ele é um vulcão ativo, porém 

sua última erupção ocorreu há cerca de 1.300 anos. Em nossas pesquisas, 

descobrimos também, que o cientista especialista no estudo de vulcões é conhecido 

como vulcanólogo. A ciência que estuda os vulcões é a Vulcanologia. Para a 

elaboração do nosso trabalho assistimos vídeos sobre o assunto, buscamos material 

para a experiência, montamos um gráfico, e reunimos material para a experiência 

prática sobre o tema. Ao término deste trabalho, podemos dizer que descobrimos 

muitos fatos interessantes sobre os vulcões. Dentre eles, que a erupção de um 

vulcão tem consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados.  
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REMÉDIOS GENÉRICOS 

 

Letícia Santos de Castro, Marianne Fernandes, Sthéfany Moraes de Moura 

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Medicamentos. Fórmula. Eficácia. 

 

O nosso trabalho surgiu da curiosidade de como são feitos remédios 

genéricos. Por isso resolvemos abordar o assunto de como são produzidos. Após 

nossas pesquisas descobrimos que a fórmula do genérico é a mesma do remédio 

original, com o mesmo princípio ativo, concentração e ação no organismo. Nosso 

objetivo é explicar que o efeito é o mesmo: o genérico passa pelos mesmos testes 

de ação e eficácia que as drogas de referência impostos pela ANVISA. A diferença é 

que não pode ter marca - a embalagem deve apresentar apenas o princípio ativo 

que está na fórmula. Dentre suas características, estão a tarja amarela na qual se lê 

"Medicamento Genérico". Além disso, na embalagem a frase ―Medicamento 

Genérico Lei nº 9.787, de 1999‖. Como os genéricos não têm marca, o que você lê 

na embalagem é o princípio ativo do medicamento. Outra característica é o menor 

preço, que obriga os genéricos a custarem pelo menos 35% menos do que a 

medicação de referência. O preço do medicamento genérico é menor porque os 

fabricantes de medicamentos genéricos não necessitam realizar todas as pesquisas 

que são realizadas quando se desenvolve um medicamento inovador. Nosso 

trabalho é resultado de pesquisas, documentários, análise de caixas de remédios 

genéricos e também curiosidades sobre os medicamentos. Para reunir o material 

que compõe o trabalho pesquisamos vídeo na internet sobre o tema, cartaz, caixas 

de remédios, a fim de apresentar o assunto pesquisado na Mostra de Iniciação 

Científica. Podemos concluir que, esse trabalho nos trouxe o conhecimento de que 

um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento 

original, de marca, que serviu de referência.  
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SISTEMA SOLAR 

 

Arthur Moisinho Abadi, Gustavo Vecchietti Braun, João Pedro Rodrigues Maffini, 

Nicollas Kaiser Siqueira 

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Planetas. Espaço Astronômico. Astros.  

 

O nosso trabalho surgiu da curiosidade de descobrir e estudar sobre os oito 

planetas do Sistema Solar, que é formado também por dezenas de satélites 

naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoroides e cometas que giram em 

torno do sol. Mercúrio – o planeta mais próximo do sol; Vênus – o planeta mais 

quente do Sistema Solar; Terra – único planeta do Sistema Solar onde existe vida; 

Marte – por causa de sua cor vermelho sangue recebeu o nome do Deus Romano 

da guerra; Júpiter – o maior planeta do Sistema Solar; Saturno – os polos de 

Saturno tem o formato de um polígono, Urano – chove diamantes; Netuno – é o 

planeta mais frio do Sistema Solar. Nosso objetivo foi pesquisar sobre os planetas 

que formam o Sistema Solar que são astros sem luz nem calor próprios, e aprender 

sobre eles para apresentar na Mostra de Iniciação Científica, para tanto inicialmente 

na aula de ciências foi definido o grupo e o assunto a ser explorado. Em segundo 

lugar, foram realizadas pesquisas para aprendermos mais sobre o tema. Em 

seguida, reunião do material em forma de trabalho e construção de maquete 

representando o Sistema Solar. Para isso, utilizamos a internet, bolinhas de isopor, 

pincel, tinta, entre outros materiais. Com esse trabalho aprendemos que alguns 

planetas são terrestres e outros gasosos, alguns mais quentes e outros mais frios, 

podemos também destacar como resultado da pesquisa o conhecimento que 

adquirimos sobre as distâncias entre os astros, que são gigantescas. No espaço 

astronômico é utilizado o ano-luz como unidade de medida. Sendo ano-luz a 

distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Sabe-se que a velocidade da luz 

é de 300.000 quilômetros por segundo (Km/s). 
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ELEMENTOS PARA A VIDA — ÁGUA, FOGO, TERRA E AR 

 

Fernanda Marques Welter, Júlia dos Santos Heineck, Luisa Aguiar Soares, 

Maria Luiza Kowalski de Brum 

 

Professora Orientadora: Juliana do Nascimento Antes 

 

Palavras-chave: Preservação. Vida. Planeta. 

 

O nosso trabalho surgiu da curiosidade em aprender sobre a importância da 

água, fogo, terra e ar para a vida. Durante nossas pesquisas reafirmamos nossos 

saberes de que a água na vida do planeta é de tamanha proporção, que é um 

elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Pois, 

quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que é a fonte de vida do planeta. 

Nas aulas de ciências, já havíamos estudado que a maior parte das células de 

nosso corpo possui água, sendo que os vegetais e animais também precisam dela 

para viver. Sobre o fogo aprendemos que produzir e controlar o fogo foram grandes 

conquistas da humanidade. Com o fogo, os alimentos são cozidos ou assados. O 

fogo também colaborou com o desenvolvimento de várias técnicas, como a 

produção de utensílios de cerâmica a partir do barro e a obtenção dos metais a partir 

dos minérios. A terra aparece em nossas pesquisas como um elemento muito 

importante para o desenvolvimento da vida, pois dela retiramos os alimentos 

necessários para nossa sobrevivência. Nossos estudos sobre o ar desenvolveram a 

ideia de que, como os outros elementos, ele é fundamental, sendo formado por uma 

combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas, tratando-se de uma 

substância vital para a manutenção da vida na Terra, ao lado da água e do solo. O 

nosso objetivo com este trabalho é de mostrar e reafirmar a importância que a água, 

fogo, terra e ar exercem em nossas vidas e na natureza. Para tanto, pesquisamos 

em grupo sobre o tema, utilizamos recursos como a internet, assistimos alguns 

documentários sobre o assunto, construímos maquetes para relacionar o tema 

estudado. A realização deste trabalho nos permitiu reafirmar nossos conhecimentos 

prévios sobre a importância e a preservação da água, fogo, terra e ar para a 

sobrevivência dos seres vivos. 
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TRATAMENTO DA ÁGUA 

 

Alice Macedo Viero, Gabriela Ramos Lopes, Laura Andrade Martins,  

Maria Eduarda Medeiros de Oliveira, Natã de Oliveira Hendges,  

Yasmin Vieira Peixoto 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras chave: Água.Tratamento.Consumo. 

 

A água é um líquido essencial para a existência de vida, tanto para 

sobrevivência dos seres vivos, quanto para atividades do dia a dia. Para que 

possamos beber água potável, fizemos o seguinte questionamento: quais processos 

ela passa até chegar nas nossas casas desde sua captação? O presente trabalho 

tem como objetivo conhecer, os processos pelos quais a água passa até chegar às 

nossas casas. No primeiro momento buscamos informações junto à estação de 

tratamento de água (Corsan), onde obtivemos o conhecimento de como é realizado 

o processo de tratamento da água que abastece nosso município, dentre os quais 

destacamos a captação, adução, mistura rápida, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção, fluoretação e bombeamento. Consumir água tratada evita uma gama 

de doenças causadas por microrganismos contaminantes como bactérias e 

protozoários. Após as pesquisas realizamos momentos de estudos, momento que 

compartilhamos nossas informações. Diante do exposto o tratamento da água é um 

conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que 

essa fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que a água se 

torne potável, ela precisa passar pelas etapas e processos de tratamento 

necessários, percebemos então que a água, que é essencial a vida, é de suma 

importância que seja tratada, caso contrário, ela pode causar doenças graves. A 

água só estará pronta para o consumo humano após passar pelas etapas de 

tratamento. 
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ESTUDANDO AS CORUJAS  

 

Eduardo da Silva Sanabria, Fabrício Piccoli Vieira, Felipe André Feron,  

Giovana Lopes Boligon, Nicole Andrade Panzenhagen. 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras chave: Coruja. Curiosidades. Estudos. 

 

A coruja é a ave soberana da noite. Para muitos povos ela significa mistério, 

inteligência, sabedoria e conhecimento, mostrando também possuir a capacidade de 

enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que as outras aves não vêem. Em 

meio a todo esse mistério surgiu a curiosidade de conhecer melhor essa espécie de 

ave, suas características, reprodução, alimentação, bem como seu modo de viver e 

suas curiosidades. No primeiro momento foram realizadas buscas e pesquisas nos 

computadores da escola. Na sequência realizaram-se momentos de estudo 

objetivando a troca de experiências adquiridas. Descobriu-se que essa ave 

apresenta várias curiosidades, tais como: a visão binocular, a audição superior, os 

pés zigodáctilos, ela consegue virar a cabeça 270 graus, entre outras. A partir da 

pesquisa constatou-se que a coruja é uma ave diferente de todas as outras, pois tem 

peculiaridades relativas ao seu modo único de viver. 
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ÁGUA-VIVA 

 

Bernardo Bolacel Scherer, Bernardo Facin Lopes, Júlia Donato Trolle,  

Lucas Pellisser Grisolia, Mariana Fumaco Nicola. 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras chave: Água-viva. Pesquisa. Predadores. 

 

A pesquisa desenvolvida constitui em um trabalho sobre água-viva, o que é e 

seu modo de vida. A água-viva, também conhecida como medusa, é um animal 

marinho invertebrado, que pertence ao grupo dos celenterados, considerados 

animais perigosos. Que podem, quando ameaçados,liberar uma substância urticante 

que provoca queimaduras e irritações na pele humana e, em casos extremos, pode 

levar à morte da vítima. Seu corpo possui consistência gelatinosa e é composto por 

aproximadamente 90% de água, além disso, sua forma corporal é semelhante a um 

guarda-chuva. Para a construção desse trabalho foram realizadas pesquisas na 

Internet, em sites de pesca e sites científicos. O registro de ocorrências de 

queimaduras por águas-vivas normalmente acontecem nas praias, visto que esse é 

o local de habitat natural do referido animal. Após a realização das pesquisas, o 

grupo se reuniu em momentos de estudos buscando compartilhar o conteúdo 

pesquisado, e aprendeu como as águas-vivas se defendem dos predadores, como e 

onde vivem.  
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TUDO SOBRE SLIME 

 

Kamilly Martins de Matos, Leticia Moreira da Silva, Marina Nunes Grimm,  

Maria Eduarda Marchi Queiroz 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras chave: Slime. Informações. Experiência. 

 

O presente trabalho abordou um tema interessante e atual, a Slime, uma 

massa viscosa, uma espécie de plasticina, mas muito mais maleável. A palavra em 

inglês quer dizer qualquer coisa como lama viscosa e, de fato, em um primeiro olhar, 

a Slime nada mais é que uma meleca viscosa, a diferença é que ela é também 

extremamente maleável, podendo ser moldada e esticada em diversos formato. A 

Slime virou mania no mundo adolescente. Com a finalidade de conhecer mais a 

fundo esse tema buscou-se informações na internet, do que se trata e como produzir 

o mesmo. Partindo dessa pesquisa percebeu-se a necessidade e buscar a melhor 

receita observando o uso de materiais seguros para a saúde.Foram confeccionados 

duas receitas diferentes. A primeira foi utilizada cola branca e sabão líquido, e na 

segunda cola branca, espuma de barbear e a mistura composta de água boricada e 

bicarbonato de sódio. Com a produção das receitas constatou-se que a primeira se 

tornou mais viável devido ao custo mais baixo e sua consistência mais maleável. A 

partir desta pesquisa descobriu-se que o uso da Slime traz muitos benefícios, 

pois, além da diversão, ele ainda proporciona às crianças uma experiência sensorial 

que estimula o reconhecimento de formas, cores e texturas, além de favorecer a 

tonicidade muscular e a motricidade fina, ligada aos movimentos de precisão com as 

mãos e com os dedos. A Slime também é muito utilizada por adultos, pois traz 

sensação de relaxamento e de bem-estar no seu manuseio. 
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A QUÍMICA NO CORPO HUMANO  

 

Ariel Vieira Marques Rigo, Bernardo Bueno Fabrício, Enzo Silva Duarte,  

Felipe Gabriel Ortiz Vargas, Miguel Tomé Camargo 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras chave: Corpo Humano. Química. Substâncias. 

 

Reações químicas não acontecem apenas em laboratório, elas acontecem o 

tempo inteiro e em toda a parte, sendo também essenciais para o bom 

funcionamento do organismo humano. A ausência ou deficiência destes elementos 

podem gerar um funcionamento inadequado do organismo, doenças ou até mesmo 

levar o indivíduo à morte. Muitos destes elementos químicos são obtidos através dos 

alimentos e da água que bebemos. Dentre os elementos químicos presentes em 

nosso corpo, destacamos o oxigênio, presente em maior quantidade (cerca de 65% 

da massa corporal total). O carbono compõe as principais moléculas orgânicas como 

os lipídios, carboidratos e proteínas e corresponde a 19% da massa corporal total. O 

hidrogênio compõe a água e grande parte das moléculas orgânicas presentes em 

nosso corpo. O nitrogênio está presente nos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e 

proteínas. Corresponde a cerca de 3,1% da massa corporal. O cálcio e fósforo estão 

presentes, principalmente, na formação e composição de ossos e dentes. O ferro é 

um componente vital da hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue. O Iodo no 

organismo humano é utilizado na síntese dos hormônios tireoidianos. Além desses 

elementos, existem outros com funções relevantes para o nosso metabolismo, como 

o potássio, sódio, cloro, etc. O estudo realizado nos proporcionou aprender que 

química pode ser definida como a ciência que estuda a natureza da matéria, suas 

propriedades e transformações. Ela está presente em no nosso dia a dia, em todos 

os materiais que nos cerca, e em todos os seres vivos. 
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ABSTINÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

Amanda Magalhães Oliveira, Julia Flores Morais, Rafael de Oliveira Weber,  

Teylor José Ribeiro Pieniz 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras–chave: Tecnologia. Abstinência.Nomofobia. 

 

A síndrome da abstinência tecnológica é uma doença decorrente da 

nomofobia, o vício em tecnologias, e vem tornando-se comum devido à facilidade de 

acesso a esses recursos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver o 

conhecimento sobre as causas, prejuízos, tratamentos e a condição de quem sofre 

com a doença. O desenvolvimento do projeto deu-se da seguinte forma: inicialmente 

o tema foi decidido mediante a curiosidade dos componentes do grupo e em seguida 

estudos e pesquisas sobre o tema foram feitas somadas a uma pesquisa de campo. 

A reunião deste material resultou no presente trabalho, sendo que a escolha do 

tema ocorreu no mês de maio, em razão de leituras sobre o aumento da frequência 

de acontecimentos. As pesquisas foram realizadas nas aulas de ciências, nos 

meses de maio a junho. Em 21 de junho, ocorreu a pesquisa de campo com um 

profissional da área de funcionamentos mentais, a ser apresentada na Mostra de 

Iniciação Científica. Pode-se considerar com o estudo feito, que a abstinência 

tecnológica deve ser conhecida para que seus prejuízos diminuam, possibilitando 

entender a condição de quem sofre com a doença e o auxílio ao tratamento, 

portanto, a nomofobia é um problema a ser solucionado para que o uso das 

tecnologias móveis seja consciente e benéfico. 
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AS PLANTAS CARNÍVORAS 

 

Ana Carolina Damian do Amaral, Ana Luísa Sandri Lunkes,  

Lauren do Nascimento Vianna, Lavínia Lang Benetti 
 
Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 
 
Palavras–chave: Plantas carnívoras. Insetos. Nutrientes. 

 
   Este trabalho tem o objetivo de caracterizar as plantas carnívoras e 

desmistificá-las, pois, muitas pessoas pensam que elas são perigosas, quando na 

verdade, para os seres humanos elas são totalmente inofensivas. As plantas 

carnívoras são espécies de vegetais que capturam, matam e digerem insetos ou 

pequenos animais, devido à presença de enzimas digestivas que extraem 

compostos nitrogenados bem como fonte de nutrientes, tais plantas dependem do 

nitrogênio presente nas proteínas dos animais. A fim de adquirir conhecimento sobre 

o assunto, foram realizadas pesquisas em sites especializados em plantas, livros de 

Botânica e também foram assistidos documentários a respeito. As plantas retiram 

nutrientes de outros seres vivos porque normalmente elas são encontradas em solos 

muito pouco nutritivos, principalmente em nitratos e fosfatos. Sendo assim, os 

nutrientes que deveriam ser obtidos através da raiz não são adquiridos, por isso 

essas plantas buscam outra forma de consegui-los. Inicialmente, é importante saber 

que as plantas carnívoras, assim como todas as plantas, realizam fotossíntese, ou 

seja, são capazes de produzir seu próprio alimento. O que as difere das outras é que 

elas são capazes de retirar nutrientes de outros seres vivos como uma forma de 

complementação. Estima-se que existam cerca de 600 espécies diferentes de 

plantas carnívoras espalhadas por todo o mundo, com as mais diferentes formas de 

armadilha. Por serem, em sua grande maioria pequenas, elas capturam geralmente 

insetos, sendo frequentemente chamadas de insectívoras. As plantas maiores, como 

as Nepenthes, podem capturar animais de grande porte, entretanto, não são 

capazes de capturar uma pessoa. Pode-se considerar com o trabalho, que as 

plantas carnívoras são inofensivas para os seres humanos e que são assim 

denominadas, pois se alimentam de nutrientes dos insetos, sendo um deles o 

nitrogênio, devido à carência deste mineral no solo. 
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RADIAÇÃO 

 

Carlos Eduardo Costa Beber Rocha, Kélly Nayara Ferreira dos Santos,  

Luisa Foletto Perim, Stéfany Albino da Silva, Vítor Reips Machado 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-chave: Radiação.  Energia.  Saúde. 

 

Por ser um assunto interessante, a radioatividade despertou a curiosidade do 

grupo, sendo o tema norteador deste trabalho. A radiação é a energia que viaja sob 

a forma de partículas de alta velocidade ou ondas eletromagnéticas. Tendo como 

principais objetivos aprofundar os conhecimentos sobre a radiação, bem como 

esclarecer às pessoas possíveis dúvidas sobre o tema. Foram pesquisadas diversas 

curiosidades, fatos ocorridos que deixaram lugares com muita radiação, trazendo 

malefícios aos seres que ali vivem ou viveram. Também se buscou respostas para 

diversas perguntas, como a exposição em excesso à alta intensidade da radiação, o 

que não é benéfico à saúde, podendo causar a morte de seres ou mutações nos 

indivíduos. Podem aparecer vários sintomas da radiação no ser humano, como 

náusea e vômito devido à exposição suave nas primeiras 12 às 24 horas; 

exposições mais intensas são seguidas desses sintomas bem como dores de 

cabeça e fraqueza, e uma exposição maior pode causar a morte do indivíduo. Muitos 

recursos foram utilizados para reunir o material e adquirir e conhecimento 

necessário para compor o trabalho, sendo visita dos sites que mostram sobre os 

maiores desastres ocorridos, como por exemplo o Césio 137, o maior desastre 

radioativo do Brasil em Goiás. Com a realização do trabalho, foi concluído que a 

radiação causa muitos malefícios, como problemas no meio ambiente, mutação de 

seres vivos e até mesmo a morte. Mas também apresenta alguns benefícios, sendo 

esses utilizados por usinas nucleares para gerar energia. 
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TARTARUGAS MARINHAS: DA AREIA AO MAR 

 

Amanda Welter Ilha, Carolina Bastos Pisoni, Mariana Sommer Buchorn 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras–chave: Tartaruga marinha. Poluição. Extinção. 

 

As tartarugas marinhas são animais que sofrem com a poluição dos mares e 

possuem hábitos curiosos, por esses motivos, o trabalho tem como finalidade 

aprofundar conhecimentos sobre a proteção das tartarugas marinhas, pesquisar a 

respeito de sua importância para o meio ambiente, esclarecer o seu nicho ecológico 

e mostrar que é necessário cuidar desses animais. O trabalho foi realizado da 

seguinte forma: inicialmente escolheu-se o tema, tartarugas marinhas, que surgiu do 

interesse em comum do grupo em conhecer esses animais; depois da escolha foram 

iniciadas pesquisas para o esclarecimento e obtenção de dados sobre as tartarugas 

marinhas e a partir das pesquisas foi possível elaborar cartazes para auxiliar na 

explicação e apresentação do estudo. O tema foi escolhido na segunda semana de 

maio, momento em que várias opções surgiram, sendo que, dentre as possibilidades 

pensadas a que despertou maior interesse foi a pesquisada. As pesquisas iniciaram 

no dia 22 de maio e estenderam-se até dia 3 de julho, os cartazes foram 

desenvolvidos durante as primeiras semanas de julho, finalizando com a 

apresentação no dia 11 do mesmo mês na Mostra de Iniciação Científica – URI. 

Para a produção do projeto, realizaram-se pesquisas e apresentação do estudo, 

bem como o acesso a documentários, web sites e reportagens, finalizando com a 

elaboração dos cartazes e alguns objetos que auxiliaram na explicação. Com esse 

trabalho é possível considerar que as tartarugas marinhas são animais muito 

importantes que devem ser preservados. No Brasil habitam cinco espécies de 

tartarugas marinhas e todas estão em extinção, por esse motivo, existem projetos de 

proteção desses animais que são de extrema importância, como o Projeto TAMAR, 

que apoia a ação contra a poluição dos mares e auxilia na reprodução do animal. 
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

Gabriela Anschau Kaiser e Ana Laura Braida Batista 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-Chave: Ansiedade. Distúrbio Mental. Adolescentes. 

  

O atual trabalho tem como finalidade esclarecer sobre o transtorno de 

ansiedade, um distúrbio mental que causa insegurança, medo, preocupação 

exagerada, dentre outros sintomas que ocorrem principalmente em jovens. A afeição 

pelo assunto surgiu por esse ser um transtorno muito polêmico na atualidade. 

Através de pesquisas, debates, entrevistas e gráficos criou-se um projeto para o 

tema em questão, podendo afirmar que este transtorno atualmente afeta 1 a cada 8 

jovens no Brasil. Esses estudos foram importantes, pois trouxeram esclarecimentos 

e informações específicas que articuladas tornaram-se conhecimento. O trabalho foi 

iniciado, no dia 8 de maio, a partir de debates e questionamentos sobre o assunto. 

Desde então, foi dedicado um dia por semana para aprimorar os conhecimentos a 

respeito do tema, visando ter um maior número de informações de pesquisas e de 

um conhecimento científico útil e verdadeiro. Este projeto será apresentado no dia 

11 de julho de 2018. Para a realização deste, foram utilizados diversos tipos de 

pesquisas, tanto em fontes on-line como em entrevistas com especialistas no 

assunto, por exemplo, uma entrevista com a psicóloga norte-americana Jerilyn Ross 

exibida no programa televisivo Fantástico. Também foram assistidos vídeos que 

tratam do assunto. Através desses recursos pode-se considerar muitas 

aprendizagens sobre a ansiedade, como ser uma deficiência mental, sendo 

necessário adquirir certos cuidados como, fazer exercícios regularmente, respirar 

fundo sem pressa, não exagerar em situações desnecessárias, entre outras. Esse 

trabalho possibilitou o conhecimento das características desse transtorno, como 

evitar, tratar, e os cuidados necessários, alcançando assim os objetivos propostos. 
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PEIXE-PALHAÇO 

 

Ataides Flores de Souza, Benhur Barrilari Schneider, Leonardo Bolhke da Silva 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-chave: Peixe-palhaço. Hábitos. Reprodução.  

 

O presente trabalho aborda hábitos, habitat, reprodução e comercialização do 

peixe-palhaço, que forma parte dos recifes de corais. Essa espécie é facilmente 

reconhecida por sua coloração brilhante e chamativa. Esse é um peixe de água 

salgada e sua procura teve um aumento incrível após o filme ―Procurando Nemo‖. 

Existem 30 diferentes espécies, conhecidas como peixe-palhaço, tendo a coloração 

branca, laranja e preta. Normalmente vivem em cardumes, sendo que a maior 

quantidade dos familiares são as fêmeas, as quais têm uma média de vida entre 6 a 

10 anos. O tema desta pesquisa foi escolhido em maio, com a finalidade de reunir 

materiais para exposição na Mostra de Iniciação Científica e ampliar conhecimentos. 

Mediante à pesquisa, o grupo pôde afirmar que o peixe-palhaço é encontrado 

geralmente em profundidades de 3 a 30m, sendo um peixe muito bonito e de fácil 

manutenção. O peixe-palhaço é sociável e convive bem com outras espécies e em 

grupo, desde que essas não sejam agressivas. Para tanto foram utilizados os 

recursos de: cartazes, livros, sites da internet, revistas e documentários sobre o 

peixe-palhaço. Diante do estudo realizado, pode-se considerar que o objetivo de 

ampliar os conhecimentos sobre os peixes-palhaço foi alcançado e muito foi 

descoberto sobre esses pequenos ovíparos, como a curiosidade de que possuem a 

capacidade de mudar de sexo (de macho para fêmea). 
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O AÇÚCAR EM NOSSA VIDA 

 

Érica Hilbig Costa Beber, Izadora Ancinelo Ortiz 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-chave: Açúcar. Saúde. História. 

 

O presente trabalho tem como finalidade adquirir conhecimento sobre o 

açúcar, uma substância muito utilizada no cotidiano das pessoas. Segundo 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), apenas 10% do total de 

calorias consumidas diariamente devem ser provenientes do açúcar. Uma dieta 

saudável e ideal deve restringir-se a 5%. Isso significa que o ideal é uma pessoa 

consumir 25 gramas de açúcar por dia ou, no máximo, 50 gramas. Escolheu-se esse 

tema, pelo interesse em aprender mais sobre o assunto e por notar que as pessoas 

consomem o açúcar em excesso, mas poucos sabem sobre o mesmo. Em 2014, 

pesquisas científicas comprovaram que a ingestão de muito açúcar pode aumentar 

significativamente o risco de doenças cardiovasculares. O trabalho realizou-se por 

meio de pesquisas, coletas de diferentes tipos de açúcares, entrevistas com 

médicos e nutricionistas e elaboração de cartazes. O açúcar refinado, que é o mais 

utilizado, é prejudicial à saúde, diferente do demerara, que é de sabor mais ameno 

que o mascavo.Os ingredientes passam pelo processo de purificação e refinamento, 

porém, não levam aditivos químicos e, portanto, mantêm os teores minerais da 

cana-de-açúcar. Com esse trabalho, é possível considerar que o açúcar está 

presente no dia a dia das pessoas e, por mais que pareça inofensivo, deve ter seu 

uso moderado, pois os malefícios do açúcar são muitos e possuem efeitos 

devastadores no metabolismo, contribuindo para todo tipo de doenças. 
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ENTENDENDO O DALTONISMO 

 

Enzo Stragliotto Maciel e Henrique Rebello. 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras–chave: Daltonismo. Visão. Condição genética. Hereditária. 

 

A pesquisa apresentada visa investigar como o daltonismo é caracterizado, as 

suas causas e dificuldades apresentadas pelas pessoas portadoras dessa doença. 

Daltonismo é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, que impossibilita 

distinguir as cores, sobretudo o verde do vermelho. O daltonismo completo, mais 

raro, só permite distinguir entre vários tons de cinza, por ser uma doença genética, 

não existe tratamento para o daltonismo. O trabalho teve como objetivo conhecer 

detalhadamente sobre esse distúrbio de visão, para então transmitir as informações 

obtidas aos visitantes da Mostra de Iniciação Científica da URI - São Luiz Gonzaga. 

O embasamento para o trabalho realizado foi através de pesquisa bibliográfica que 

possibilitou uma análise sobre a temática, bem como a realização de alguns testes 

com algumas pessoas para averiguar se as mesmas seriam ou não portadoras de 

daltonismo. O exame consiste na exibição de uma série de cartões coloridos, cada 

um contendo vários círculos feitos de cores ligeiramente diferentes das cores 

daqueles situados nas proximidades. Seguindo o mesmo padrão, alguns círculos 

estão agrupados no meio do cartão de forma a exibir um número que somente será 

visível pelas pessoas que possuírem visão normal. A escolha do tema abordado e o 

desenvolvimento do trabalho aconteceu no decorrer do mês de junho, nas aulas de 

ciências, onde se iniciou a produção da pesquisa, sendo utilizado também o 

laboratório de informática para buscar maiores subsídios para enriquecer o 

trabalho.Para melhor compreensão do assunto foram utilizados como recursos, além 

do uso da internet, cartazes com testes de visão, entrevistas, revistas e 

documentários.Convém mencionar que através deste trabalho foi possível aprender 

que o daltonismo é um distúrbio de visão que afeta principalmente por homens,não 

sendo considerada grave. 
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ILUSÃO DE ÓPTICA 

 

Antônio Augusto Giovelli Neto, Fabiano Dahmer de Oliveira,  

Gabriel Pulrolnik da Silva 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-chave: Ilusão de óptica. Cérebro. Imagem. 

 

O presente tema motivou o grupo a conhecer mais sobre o cérebro humano e 

seus erros, os quais permitem explorar o sentido da visão. A ilusão de óptica 

consiste em figuras, desenhos e formas que resultam em enxergar de maneira 

diferenciada. É também uma forma de arte, pois expressa a capacidade de 

reproduzir a natureza e até mesmo criar mundos imaginários. O objetivo desta 

pesquisa é mostrar como o cérebro reage a imagens estáticas que parecem ter 

movimentos quando são apresentadas de forma rápida ou que estão presentes no 

dia a dia. A ilusão da Grade de Herman é um exemplo de ilusão de óptica, pois 

conforme se observa na imagem, pode-se perceber pontos pretos aparecendo e 

desaparecendo rapidamente nas interseções entre as grades. Contudo, ao olhar 

diretamente para uma interseção, o ponto parece desaparecer. Para realização 

desse, foram feitas pesquisas nas aulas de Ciências a fim de serem apresentadas 

oralmente e visualmente, fazendo uso de imagens que resultam na ilusão de óptica. 

Por meio desse trabalho pode-se considerar que a imagem de um objeto transmitido 

pela visão ao cérebro é decodificada e interpretada. Porém, em determinadas 

condições, essa interpretação geralmente está distorcida devido à certa dificuldade 

em comparar ângulos, comprimentos a distâncias, e a essa análise errônea dá-se o 

nome de ilusão de óptica. 
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ALZHEIMER: A DOENÇA DO ESQUECIMENTO 

 

Emanuele Teixeira de Souza, Laura Brandão Melo, Manuela Gamarra Cassol 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras – chave: Alzheimer, doença e perda de memória 

 

O presente trabalho tem como finalidade esclarecer como o Alzheimer, 

doença neurodegenerativa que provoca a perda de memória, vem afetando a vida 

das pessoas tanto de quem possui a doença, quanto de quem convive com ela. 

Também serão apresentadas as causas, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento e 

os estágios. Inicialmente surgiu a curiosidade de aprofundar o conhecimento sobre a 

doença, esclarecendo dúvidas em geral, como quais são os estágios do Alzheimer e 

como eles ocorrem. Num segundo momento foi realizada uma pesquisa através de 

sites e documentários. A partir dessa busca, foi possível reunir material suficiente 

para uma boa apresentação e a agregação de conhecimentos para o trabalho que 

será apresentado na Mostra de Iniciação Científica. A pesquisa iniciou-se em junho 

de 2018 nas aulas de Ciências e os documentários foram assistidos também neste 

mês. O trabalho será finalizado em julho de 2018. Foi possível considerar que o 

Alzheimer é um mal que afeta em torno de 6% da população acima de 60 anos, que 

acabam precisando de um cuidado maior, pois ela provoca o declínio das funções 

cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social, interferindo no 

comportamento e na personalidade da pessoa. 
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DIABETES 

 

Gabriel Fin Fiess, Helena Bobsin de Mello, Henrique Jacques Poll Lengert,  

Luisa Martello Tonial, Maria Eduarda Poll Lengert Thomas 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras – chave: Diabetes. Doença. Glicose. 

 

A diabetes é uma síndrome decorrente da falta de insulina e ou da 

incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos causando o aumento 

de glicose no sangue. Esta síndrome está cada vez mais presente na vida da 

população brasileira e vem se manifestando com mais frequência nos jovens, o que 

torna essa doença preocupante. O objetivo desse trabalho é alertar as pessoas 

sobre o perigo da diabetes e conscientizar a população para que tenham uma 

alimentação saudável. Realizou-se o trabalho através de pesquisas na internet, 

Secretaria de Saúde de São Luiz Gonzaga, em um documentário assistido em aula, 

sendo também  realizada  entrevista com um diabético e uma nutricionista. As 

pesquisas foram feitas durante as aulas de ciências nos meses de maio, junho e 

julho de 2018, adquirindo conhecimentos sobre as formas de tratamento, tipos de 

diabetes e seus sintomas, a aplicação do hormônio da insulina e medicamentos. 

Com as pesquisas realizadas, pode-se considerar que existem três tipos de 

diabetes: Tipo 1 (doença crônica que o pâncreas produz pouca ou nenhuma 

insulina), tipo 2 (doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar 

do sangue) e gestacional (altos níveis de açúcar no sangue que afetam as 

gestantes). A diabetes é uma doença pior do que se imagina e todos devem cuidar 

da saúde para não desenvolvê-la. 
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ALBINISMO: UMA RARA CONDIÇÃO GENÉTICA 
 

Álissa Guerreiro Barros, Milene Martinez Boehlke 
 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 
 

Palavras chave: Albinismo.   Desordem genética.  Melanina.      

 
O albinismo é uma desordem genética da qual poucas pessoas falam, e 

somente algumas sabem realmente do que se trata, não sendo somente pele branca 

e olhos azuis, não existindo apenas um tipo, mas sim vários. O trabalho tem como 

objetivo esclarecer essa desordem que é rara no mundo, focando no albinismo 

oculocutâneo, o tipo que terá destaque na pesquisa. Como poucas pessoas tem 

conhecimento sobre esse assunto, a meta dessa mostra é aprofundar os 

conhecimentos sobre essa anomalia para a comunidade, caracterizar os tipos de 

albinismo oculocutâneo, descobrir suas causas, seus sintomas, seu tratamento e 

outras informações. Foram realizadas pesquisas sobre o tema em um primeiro 

momento pela curiosidade sobre um bichinho de estimação, um porquinho da índia 

com os olhos vermelhos e a pelagem branca. Foi pesquisado sobre esses fatores e 

as pesquisas mostraram que o animal era albino, despertando o interesse para o 

albinismo. Num segundo momento, foi procurado sobre esse assunto com mais 

atenção, então se encontrou um outro lado da anomalia que despertou maior 

interesse, o albinismo humano, dentre os vários tipos existentes, foi escolhido o 

oculocutâneo.  No decorrer do mês de junho foram realizadas as pesquisas, então 

foi esclarecido o albinismo. Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados 

celulares e computadores que junto da internet foram os meios de pesquisa. 

Também foram produzidos cartazes e slides, para exposição no dia da Mostra de 

Iniciação Científica, apresentando parte do conteúdo. Considerando todos os 

estudos adquiridos pode-se aprender que o albinismo é uma desordem genética, 

que impede ou diminui a produção de melanina, que os sintomas são normalmente 

evidenciados pela cor da pele, cabelo e dos olhos. Também é relevante mencionar 

que não existe uma cura, mas as complicações causadas pela anomalia podem ser 

facilmente tratadas, podendo ajudar a pessoa a levar uma vida normal. O objetivo do 

trabalho foi alcançado por ter mostrado a comunidade os tipos de albinismo 

oculocutâneo, suas causas, sintomas, tratamento e outras curiosidades sobre essa 

rara condição. 
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BOMBAS NUCLEARES 

 
 

Andrey Andrade Panzenhagen, Otávio Maciel Winkelmann, Gustavo Cantini Grings, 

Heber de Oliveira Rutsatz 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras–chave: Explosivos.  Radiação.  Explosão Nuclear.  Armas. 

 

O presente trabalho aborda um tema interessante e atual que são as bombas 

nucleares, o qual visa esclarecer dúvidas sobre o assunto bem como seus efeitos no 

meio ambiente e nos seres humanos, suas potências e acontecimentos 

relacionados. De modo que é possível ressaltar o significado da famosa unidade 

―Megatons‖ (MT), o efeito da radiação e também os usos específicos dessas bombas 

e mísseis. No primeiro momento, realizou-se uma pesquisa a fim de reunir dados e 

conhecimentos sobre o assunto. Em seguida, ocorreram as entrevistas com alguns 

moradores de São Luiz Gonzaga que ainda lembram das primeiras notícias 

relacionadas às bombas nucleares. Após, foram analisados documentários, vídeos e 

sites interativos a fim de reunir mais conhecimento, resultando em um vídeo 

elaborado pelo grupo com uma breve explicação sobre o tema. No dia 11 de junho, 

deu-se início às pesquisas bibliográficas com auxílio das professoras de Ciências e 

Língua Portuguesa. Nos dias 23 e 24, o respectivo vídeo foi editado pelos membros 

do grupo, visando esclarecer e detalhar como a fusão nuclear funciona e como 

pequenos materiais podem causar algo tão grande e rápido, devastando 

construções ou até mesmo contaminando regiões. O resultado das pesquisas e o 

trabalho finalizado será apresentado na Mostra de Iniciação Cientifica da URI. A 

partir dos conhecimentos adquiridos com o trabalho, pode-se considerar que as 

bombas nucleares contêm vários tipos de materiais radiativos que, assim, auxiliam a 

reação nuclear que causa a explosão principal. Também se pode considerar que 

existem muitos tipos de bombas e mísseis nucleares de diferentes materiais e usos. 

 

8º Ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

 



Escola de Educação Básica da URI 

 

Mostra de Iniciação Científica - 2018 

40 

 

DENGUE 

 

Bruna de Cássia Oliveira dos Santos, Gabriela Silveira do Prado Brouwers,  

Solana Moraes Andrzejewski 

 

Professora Orientadora: Bruna Avila Wiethan 

 

 Palavras-chave: Aedes Aegypti. Dengue. Água. 

 

Esta pesquisa se refere à dengue, uma doença endêmica bastante discutida 

no Brasil. Com o crescimento desordenado das cidades, deficiências no 

abastecimento regular de água, na coleta e no destino adequado do lixo, aumentam 

em muito os criadouros do mosquito da dengue. Com este trabalho, temos o objetivo 

de mostrar a importância e a necessidade da participação cada vez mais efetiva dos 

atores locais, no combate ao mosquito. Este trabalho foi realizado através de 

pesquisas na internet, de um vídeo da Fiocruz e apostila. Além disso, capturamos 

um Aedes Aegypti que iremos apresentar para o público no dia da Mostra de 

Iniciação Científica explicando suas características e seu ciclo de vida. De acordo 

com dados pesquisados, já foram registradas 40 mortes pela dengue em 2018 no 

Brasil. Na CNM (Confederação Nacional de Municípios), a dengue alcançou 

números preocupantes para a gestão municipal do Brasil. Portanto, a CNM, 

preocupada com a evolução dos casos de dengue no Brasil, elaborou uma apostila 

na tentativa de contribuir no combate à doença. Para diminuir os casos de dengue é 

preciso interromper a cadeia de transmissão e a única forma é eliminar os criadouros 

do mosquito. Com esta pesquisa constatamos que a participação efetiva de cada 

morador é de grande relevância, seja para a eliminação de criadouros já existentes 

ou de possíveis locais para reprodução do mosquito. Além disso, sensibilizar a 

população quanto à importância da prevenção. 
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A EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS 

 

Giovanna Santa Catarina Kinetz, Gustavo Oliveira Beccon, Milena Machado Batista  

 

Professora Orientadora: Bruna Avila Wiethan 

 

 Palavras-chave: Adaptação. Evolução. Seleção Natural. 

 

Neste trabalho apresentamos uma análise de estudos feitos por 

pesquisadores sobre a evolução dos seres vivos ao longo dos anos e os fatores que 

os levaram a passar por transformações. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e 

objetiva explicar para as pessoas sobre a teoria da evolução. Até meados do século 

XIX, predominava a ideia do criacionismo. De acordo com ela, as espécies foram 

criadas por ato divino e se mantém imutáveis até hoje. Ainda em meados do século 

XIX, começa a ganhar força a teoria evolucionista. Nesse contexto, as ideias de 

Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são as mais consistentes para explicar a 

evolução dos seres vivos. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, 

descendem de ancestrais comuns, que se modificaram ao longo do tempo. 

Atualmente, a teoria do neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela 

surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a 

seleção natural, com as descobertas na área da genética, como as leis de Mendel e 

as mutações. A partir da pesquisa, o grupo concluiu que extinções, dados de 

fósseis, mutações genéticas e mudanças climáticas são fatores que evidenciam a 

teoria evolucionista. As espécies se desenvolveram ao longo dos anos, se 

adaptando e evoluindo em decorrência das condições que vivem (clima, 

disponibilidade de alimento, predadores, entre outros fatores).  
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EXPERIÊNCIAS QUÍMICAS 

 

Éryka Thomas Ferraz, Isadora da Cunha Vieira, Jenifer Neuza Vier Vecchietti, 

Taísa Carvalho de Souza 

 

Professora Orientadora: Bruna Avila Wiethan 

 

Palavras chaves: Experiências químicas. Reações. Transformações. 

 

A pesquisa se refere a experiências químicas com diferentes reações 

provocadas: pasta de elefante, líquido que quer ser sólido e lava com sal. Nosso 

estudo tem como objetivo mostrar as transformações visuais, físicas e químicas da 

matéria e incentivar alunos a testar essas experiências, despertando a curiosidade 

para o conhecimento. Este trabalho foi realizado através de pesquisas na internet, 

vídeos e experiências realizadas pelo grupo. No experimento da lava de óleo e sal, 

ao colocar água e óleo em um recipiente e depois acrescentar sal, observamos que 

por conta do sal ser mais denso que o óleo, quando se coloca sal no óleo, este 

afunda. O objetivo é fazer o óleo flutuar, essa experiência trabalha conceitos de 

densidade. O líquido que quer ser sólido, se forma a partir do amido de milho e 

água, quando sofre pressão, torna-se resistente, mas,quando está livre, parece 

água. A experiência mencionada trata de estado físico da matéria e de pressão. A 

pasta de elefante é uma experiência, na qual a partir da mistura de água oxigenada 

com sabão, corante e iodeto de potássio em um recipiente de boca estreita, foi 

possível observar a formação de espuma repentina e também observamos a 

velocidade da reação, devido ao catalisador. Trata-se de uma experiência de reação 

química. Os resultados da pesquisa levam a concluir que é possível realizar 

experiências químicas com baixo custo e de fácil execução, além disso, contribui 

para obter conhecimento. 
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A REGRA DOS 5 SEGUNDOS 

 

Ana Laura Hansen de Camargo, Isabelli Ziquinatti da Rosa, Júlia Hamerski Fritzen, 

Luana Ludvig Lopes, Maria Carolina Piccoli Vieira, Vitória Pereira Teixeira 

 

Professora Orientadora: Bruna Avila Wiethan 

 

 Palavras-chave: Micro-organismos. Alimentos. Contaminação. 

 

A presente pesquisa se refere a uma estimativa popular de 5 segundos em 

que um alimento pode permanecer no chão sem ações de micro-organismos 

prejudiciais ao nosso corpo, podendo ser consumido posteriormente. O projeto teve 

como objetivo abordar esse tema para comprovar a veracidade. Pretendeu também 

relacioná-lo com os hábitos de conhecimento geral e que pode acontecer 

frequentemente no nosso cotidiano. O desenvolvimento se deu em diferentes 

etapas, sendo o experimento iniciado pela queda do alimento no chão, com tempos 

distintos. Na segunda etapa, o alimento foi recolhido do chão e direcionado a uma 

placa de experimentos junto ao agar-agar, onde permaneceu fechado por um 

plástico filme durante cinco dias. Notamos que, no quarto dia o alimento começou a 

sofrer as ações dos micro-organismos, fungos e a presença de mofos e substâncias 

indefinidas também foram percebidas. Os resultados alcançados revelam que a 

regra não é real, pois independentemente do tipo de solo, do alimento e do tempo, 

sempre que o alimento tiver contato com qualquer superfície será contaminado. É 

importante também ressaltar que atitudes do dia a dia, como assoprar a comida na 

tentativa de retirar a sujeira em excesso, também não resolve, pois a contaminação 

microbiológica acontecerá da mesma forma. Além disso, o vento leva ainda mais 

microrganismos para o alimento. Diante dessa análise, é válido mencionar a 

importância dos cuidados ao manusear e, até mesmo, armazenar os alimentos. Isso 

em virtude dos malefícios que esses micro-organismos podem provocar na vida das 

pessoas como, por exemplo, dores de barriga, infecção alimentar, diarreia entre 

outras doenças. 

9º Ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

 



Escola de Educação Básica da URI 

 

Mostra de Iniciação Científica - 2018 

44 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, UM PROBLEMA OU UMA SOLUÇÃO 

 
Arthur Sandri Lunkes, Davi Pereira Lima Martins, João Vitor Schmidt,  

Kauê Flores Portela, Leonardo Sommer Buchorn, Nikolas Bertasso da Rosa. 

 

Professoras Orientadoras: Bruna Avila Wiethan e Rosinéia Izac Zorzo 

 

 Palavras-chave: Inteligência artificial. Tecnologia. Inovação. 

 

A inteligência artificial (I.A.) é uma nova tecnologia que permite máquinas 

pensarem como um ser humano, com capacidade de aprender conforme interagem 

com pessoas. Essa inovação facilita nossas atividades, tornando-as mais fáceis 

como, por exemplo, calcular a rota mais rápida do GPS. Com esta pesquisa 

objetivamos conhecer mais sobre esse assunto, mostrar para as pessoas como 

funciona e como elas são aplicadas no nosso dia a dia. Além disso, descobrir as 

diversas funções que podem ser aprimoradas com esse uso. A pesquisa foi 

realizada através de vídeos, documentários e sites que explicam como essa nova 

ferramenta é usada. Ao assistir os vídeos, foi possível ver exemplos como a Siri e 

robôs que fazem acrobacias, praticam esportes e realizam atividades que antes 

eram impossíveis sem o auxílio de um ser humano. Como exemplos de pontos 

positivos existem alguns robôs que são usados para realizar tarefas perigosas como 

desarmar bombas, podendo, nesse caso, até salvar vidas; secretária eletrônica que 

realiza comando por voz como ligar para alguém e ler as mensagens.  Em relação 

aos pontos negativos, é pertinente mencionar que a utilização de determinadas 

máquinas pode ser uma ameaça ao emprego de milhares de pessoas. É válido 

mencionar também que essas tecnologias não possuem habilidades cognitivas para 

desenvolver a criatividade como o cérebro humano é capaz.  A I.A. segue um 

processo de desenvolvimento que começa por algumas leis como a Proibição da 

Auto Replicação, Lei de Ordem e Lei de Confidencialidade. O segundo passo é 

desenvolver o seu sistema e um fato curioso é que se elas aprendem algo que não 

devem, um programa deleta essa informação e, em caso de defeito, elas possuem 

autorreparo.  
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CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS (OLHO, LÍNGUA E COVINHAS) 

 

Amanda Sulzbach Melo, Carolina Donato Garcez, Daniela Oliveira Morais, 

Vitória Donato Garcez 

 

Professora Orientadora: Cinara Dal Santo Pes 

 

Palavras-chave: Genética. Língua. Olhos. Covinha. Hereditariedade. 

 

A Genética é a área da Biologia que estuda como ocorre a transmissão das 

características de uma pessoa a outra ao longo das gerações (hereditariedade), 

mais precisamente, os genes que são porções de DNA (ácido desoxirribonucleico) 

capazes de produzir uma proteína que será responsável por cada característica 

como cor do olho, do cabelo, etc. O conjunto de genes que cada pessoa possui 

denomina-se Genoma responsável pela transmissão de características genéticas no 

momento da fecundação. No instante em que o espermatozóide adentra o óvulo, 

encontram-se os genes feminino e masculino existentes no núcleo das células. 

Então essas informações são recodificadas dando origem a um novo ser, possuidor 

de características das pessoas envolvidas no ato de reprodução. A presente 

pesquisa teve como objetivo apresentar as características herdadas através do 

material genético, mostrando algumas peculiaridades que grande parte da 

população acredita não ser influenciada pela genética, como por exemplo, as 

covinhas, o ato de enrolar a língua e a cor dos olhos. Ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho foi possível descobrir que podem ser hereditárias ou simplesmente 

habilidades adquiridas durante anos, pois os olhos são puramente genéticos, 

enquanto enrolar a língua pode ser uma habilidade. Ao desenvolver esta pesquisa, 

foi possível constatar que a genética é muito importante no desenvolvimento dos 

seres porque disponibiliza tanto características herdadas dos pais que nos 

diferenciam uns dos outros, quanto  possibilitam que os seres vivos se desenvolvam, 

podendo também, ser utilizada no melhoramento genético dos alimentos e na cura 

de doenças. 
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A INSERÇÃO DE CAFEÍNA EM NOSSA VIDA 

 

Amanda dos Santos Kreuz, Isabela Cavalli Ottoni, Luisa Flores Morais 

 

Professores Orientadores: Bruna Avila Wiethan e Nérisson Luiz Ferreira de 

Camargo 

 

Palavras-Chave: Cafeína. Droga. Cotidiano 

 

Este projeto foi desenvolvido a respeito de estudos sobre a cafeína, que é um 

composto químico de fórmula C8H10N4O2, classificado como um Alcaloide 

(composto nitrogenado de tipo orgânico) do grupo das xantinas. O café é 

amplamente consumido por todos, sendo considerado por alguns pesquisadores, 

uma droga, pois vicia. Este componente químico é encontrado em uma grande 

quantidade de alimentos, como chocolate, café, guaraná, cola, cacau e chá-mate, 

além de estar presente em alguns analgésicos e inibidores de apetite, tendo como 

valor nutricional o efeito excitante. Através de pesquisa bibliográfica, foi possível 

descobrir o efeito deste consumo na vida das pessoas, pois pesquisas apontam 

alguns benefícios que envolvem a melhoria do humor, da memória, estimulação do 

crescimento de cabelo, aumento do metabolismo e reduz o risco de doenças 

cardíacas, porém seu consumo em excesso pode ocasionar alguns sintomas de 

irritabilidade, agitação, ansiedade, dor de cabeça e insônia, além de levar a efeitos 

indesejáveis, como o aumento de secreção gástrica, riscos de aborto, angústia, 

sensação de ansiedade e alterações do sono. O importante é observar a quantidade 

consumida diariamente, além da temperatura correta para o seu preparo e consumo, 

que é aproximadamente 90°C. 
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O ACIDENTE NUCLEAR DE TCHERNOBYL 

 

Eduardo de Oliveira Weber, Isadora Picoli Donato, José Vitor Izac Ventura 

 

Professor Orientador: Nérisson Luiz Ferreira de Camargo 

 

Palavras-chave: Reator. Usina. Tchernobyl. Radiação. 

 

Esta investigação traz informações sobre o acidente nuclear de Tchernobyl, 

localizada na Ucrânia. Na qual se buscava fazer um experimento com o 

funcionamento do reator 4 em baixos níveis de energia. Contudo, para que isso 

ocorresse os engenheiros responsáveis precisariam quebrar uma série de normas 

de segurança. O trabalho objetivou estudar as falhas do reator e o envolvimento dos 

responsáveis, já que Tchernobyl foi um dos poucos acidentes em usinas em que os 

erros foram atribuídos a pessoas. Partindo de uma série de documentários e vídeos 

informativos sobre o desastre,assim como o funcionamento de usinas nucleares, foi 

possível analisar que o RBMK, reator da usina, tinha sérias falhas em seu design, 

por ser um reator de custo baixo com características pouco convencionais para 

usinas de tal porte, uma vez que as hastes de controle no sistema primário tinham 

grafeno como seu material principal. Fator que tornava seu resfriamento muito 

inconsistente e acabou causando um aumento drástico na temperatura do reator 

durante um experimento com baixos níveis de energia. Isso levou o núcleo das 

hastes a estourar liberando uma enorme quantidade de material radioativo. Como 

consequência, 2 trabalhadores e 29 bombeiros morreram devido a exposição ao 

reator. Cerca de 4.000 mortes prematuras estão associadas ao acidente pela 

exposição a altíssimos níveis de radiação. Além disso, estima-se que, em 

consequência do acidente, mais de 100.000 pessoas poderão ser acometidas de 

câncer. Diante tal desastre, a União Soviética tentou acobertar o que realmente 

aconteceu, porém com a expansão da nuvem radioativa por toda a Europa, a notícia 

do acidente rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se o acidente a pior 

tragédia nuclear da história, além de ter sido um dos principais motivos para a 

dissolução da União Soviética. 
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MINI BOBINA DE TESLA 

 

Eduarda Leal Pinheiro, Isadora Cristine Maciel Winkelmann, 

Endrew da Silva Menezes 

 

Professor Orientador: Nérisson Luiz Ferreira de Camargo 

 

Palavras-Chave: Energia. Transformação. Bobina. 

 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar sobre um transformador ressonante 

capaz de produzir tensões altíssimas a uma elevada frequência, criada por Nikola 

Tesla, por volta de 1890. Tesla, nascido no território da atual Croácia, foi um 

importante inventor que desenvolveu conhecimentos nos campos de engenharia 

mecânica e eletrotécnica. Sendo muitas vezes descrito, como um importante 

cientista e inventor da modernidade, um homem que ―espalhou luz sobre a face da 

Terra‖, contribuindo com a pesquisa desde o sistema de distribuição de energia, 

passando pela ciência computacional até chegar aos experimentos que dariam 

origem ao rádio. Existem várias maneiras de construir uma Bobina de Tesla, que 

requer dois circuitos básicos, é mais comumente composto por um transformador 

com núcleo de ar, um capacitor primário, um centelhador, uma bobina primária e 

uma bobina secundária. O funcionamento se dá da seguinte maneira: o 

transformador carrega o capacitor e aumenta a tensão da rede, que é transferida 

para um centelhador que descarrega sobre a bobina primária. Esta bobina é 

montada próxima à base da bobina secundária que está sob uma base de madeira. 

Os dois circuitos precisam ser ajustados para ressonar na mesma frequência. Então, 

basicamente a mini bobina é capaz de gerar alta tensão de baixa corrente, em alta 

frequência de corrente alternada, de maneira simples e de fácil construção. O 

trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e experimentações para 

adquirir conhecimento e argumentação possibilitando assim, entender como Tesla 

procedeu para construir sua bobina e as mudanças causadas com sua descoberta.  
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PÓLVORA 

 

Gabriel Trindade de Moura, Igor Felipe de Souza Chagas, Júlia Marques de Oliveira, 

Luan Pes dos Santos, Maria Eduarda da Silva Santos 

 

Professor Orientador: Nérisson Luiz Ferreira de Camargo 

 

Palavras-chave: Pólvora. Fabricação. Aplicação. 

 

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar o processo de fabricação 

da pólvora e sua aplicação no decorrer da história. A pólvora foi inventada pelos 

Chineses no século IX com a intenção de ser um ―elixir da vida‖. Os materiais para a 

pólvora ser fabricada são 50% de carvão vegetal, 75% de Nitrato de Potássio e 15% 

de enxofre, para produzi-la são utilizados carvão peneirado e triturado, logo após a 

trituração da porcentagem necessária, adiciona-se o Nitrato de Potássio e 

acrescenta-se a porcentagem correta de Enxofre. Os dois tipos existentes de 

pólvora são ―a sem fumaça‖, composta de nitrocelulose (pólvoras de base simples), 

até 50% de nitroglicerina (pólvora de base dupla) e em algumas vezes com a 

nitroguanidina (pólvoras de base tripla). A abordada neste trabalho é a ―Pólvora 

Negra‖, que pela sua fórmula básica a queima é de média para baixa velocidade, 

produzindo um enorme volume de gases quentes na forma de fumaça branca. Ela 

pode ser classificada em explosiva, pois é de queima média a alta velocidade e, 

portanto, gerando grande volume de gás em velocidades altas, produzindo explosão 

somente se estiver confinada. A outra classificação é a Propelente, que possui uma 

queima mais lenta e constante, gera muita fumaça e resíduos, além de ser um 

composto relativamente estável e de fácil manuseio, dependendo da sua 

granulação, obtida por outros processos, pode-se obter diferentes velocidades de 

queima. A aplicação da pólvora atualmente tem fins militares e de minerações para 

destruição.  
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ARMAS: SUA RELAÇÃO COM A FÍSICA. 

 

Elisa Portela Oliveira, Fernanda Dalavia Fagundes, Isadora Garcia dos Anjos, 

Noahna Dirce Ribeiro Daronch 

 

Professor Orientador: Nérisson Luiz Ferreira de Camargo 

 

Palavras-chave: Lei de Newton. Ação e Reação. Arma.  

 

O trabalho de investigação proposto apresentou uma análise sobre as Leis de 

Newton, dando ênfase à terceira, Ação e Reação, utilizando o objeto arma como 

fonte de explicação. Seu funcionamento está relacionado a aplicação da teoria, 

afirmando que quando um corpo A exerce uma força em B, este próprio exerce em A 

uma força de mesma intensidade. Aplica-se este conceito no estudo físico de uma 

arma de fogo, pois no momento em que o gatilho é acionado, entra em cena um 

sistema de alavancas e molas, fazendo com que a pólvora dentro dele exploda e 

impulsione o projétil a uma velocidade de aprox. 700km/h. Envolvendo a Física, 

encontra-se o recuo das armas, isso ocorre quando a pressão gerada internamente, 

devido a combustão da pólvora, empurra a bala para frente, essa mesma pressão 

empurra-a para trás com forças iguais, e tal movimento provocado é sentido no 

ombro do atirador ou até em sua mão. A intensidade deste movimento depende da 

velocidade da bala, quanto mais intensa, maior o recuo. Consegue-se firmar o corpo 

pelo fato de que, a massa corporal é maior que a massa do projétil lançado, com 

cálculos pode-se encontrar a Qualidade de Movimento, a qual relaciona a quantia de 

massa, objeto em movimento e com que velocidade se move. 
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REAÇÕES QUÍMICAS NA FORENSE:  
A CIÊNCIA TRABALHANDO EM PROL DA JUSTIÇA 

 
Ana Lúcia Maciel Cardoso, Bryan Leal de Melo, Isis Paloma Reginato dos Santos, 

Rodrigo Nicola Morais, Thayana de Freitas Medeiros 
 
Professora Orientadora: Neiva Glacimar Almeida dos Santos 
 
Palavras-Chave: Química Forense. Legislação Penal. Vestígios. Aplicação.  
 

No estudo desenvolvido, enfatizou-se o conceito de Química Forense, sua 

aplicação, curiosidades e análise de conceitos. Por Química Forense entende-se 

apenas uma parte desta ciência, a qual utiliza dos estudos químicos de reações entre 

várias substâncias para ajudar na resolução de crimes. Contudo, a Forense trabalha 

apenas com reagentes e marcas externas nos locais do crime. O presente trabalho teve 

como objetivo conhecer os conceitos que envolvem esta ciência. Para melhor 

investigação, foi realizada uma entrevista com Cristiane Barreto Azambuja, graduada 

em Direito, especialista em Direito Público e Mestra em Direito, oportunidade que 

explanou sobre o tema na Legislação Penal, no âmbito jurídico, afirmando que é muito 

utilizada, destacando alguns casos, além de conceito de Forense, entre outros assuntos. 

De acordo com a pesquisa, foi possível constatar que a primeira aplicação foi no ano de 

1235, estando presente em manuais de medicina legal. O manual chinês ―The 

washingawayofwrongs‖, do autor SungTzu, contém uma citação de um caso de 

homicídio, no qual foram utilizadas as ferramentas de ação ―corto-contundente‖. Os 

vestígios principais que um químico forense deve coletar no local do crime através de 

reações químicas são: pegadas, sangue, pólvora e digitais, todas estas com nitidez e 

muita facilidade. A partir da mistura de Óxido de Ferro, Fuligem e Amido, pode-se 

sintetizar um pó em uma coloração acinzentada, o qual revela marcas de digitais até 

mesmo em papéis. Outra reação, é a de ao unir o Luminol com Água Oxigenada, se 

constatado vestígio de sangue, a mistura se apresenta uma coloração luminosa. E para 

se coletar pegadas, é possível a utilização de fixador de cabelo, que deixa a terra mais 

firme, a partir da utilização de gesso, obtêm-se  a forma exata da pegada. Assim é 

possível descobrir o tamanho do pé e ter uma base de sua altura. A pesquisa 

desenvolvida serviu para constatar que há diversas reações químicas utilizados pelos 

peritos para desvendar crimes com veracidade. 
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UNIVERSO SONORO: A QUALIDADE DE OUVIR 

 

Ana Júlia Prado de Oliveira, Camila Dal Molin, Eduarda Oliveira Ramadan, 

Larissa Duarte Moreira, Vitória das Chagas dos Santos 

 

Professora Orientadora: Neiva Glacimar Almeida dos Santos  

 

Palavras-chave: Ondas Sonoras. Ouvido. Saúde Auditiva. 

 

Esta investigação abordou sobre a diversidade do universo sonoro e suas 

consequências para a saúde auditiva, assunto este presente no dia a dia de todos, 

porém pouco abordado quanto as suas consequências. O seu objetivo foi explicar 

como o som se propaga em determinados ambientes, além de informar as 

consequências das ondas sonoras para a saúde auditiva e demonstrar as vibrações 

sonoras por meio de experiências. No decorrer desta pesquisa, foram realizadas as 

seguintes experiências: ―A força do som‖, que ao colocarmos o açúcar em cima de 

uma caixa de som, é possível perceber que ele se move devido a propagação das 

ondas sonoras que se transmitem de molécula para molécula, saindo do som e 

chegando ao açúcar. Também foi realizado o experimento ―Como enxergar sua voz, 

que demonstra as vibrações sonoras promovidas pela voz humana. Através de uma 

pesquisa realizada com 45 universitários, foi constatado que a maioria já foi vítima 

da poluição sonora e desconhece que a Legislação Brasileira, já legislou critérios e 

padrões para a emissão de ruídos, que ao infringi-la estará resultando no aumento 

da poluição sonora. Conclui-se que a falta de cuidado em relação às ondas sonoras 

podem gerar muitas consequências para a nossa audição, pois o ouvido é um órgão 

muito delicado, que necessita de cuidados para não ser exposto a sons intensos.  
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TERMELÉTRICA 
 

Carlos Eduardo Costa Coimbra, Eduardo Machado Ahmad, Irruã Biasi Machado, 

Pedro Hastenpflug, Pedro Modesto Fagundes Braga, Ricardo Moreira Duarte 
 
Professora Orientadora: Neiva Glacimar Almeida dos Santos 
 
Palavras-Chave: Usina. Vapor. Energia. 
 
Esta investigação teve como objetivo principal demonstrar a viabilidade da 

geração de energia termelétrica através de pesquisas e experiências, buscando 

apresentar como o vapor consegue produzir energia, mesmo não sendo uma 

energia sustentável na maioria das vezes. Inicialmente, buscou-se apresentar como 

funciona a geração de energia em uma usina, quais os impactos ambientais que 

gera,além dos pontos positivos e negativos. Na primeira etapa da produção ocorre 

uma queima de combustíveis (carvão, gás natural, óleo...) que aquecem a água 

gerando vapor e movimentando as turbinas, em uma segunda etapa o vapor passa 

por um condensador, no qual é resfriado voltando ao seu estado líquido e sendo 

reutilizado. Um dos pontos positivos é a agilidade na construção das usinas, outro 

aspecto é sua fácil instalação, pois pode ser instalada em regiões habitadas e com 

pouco espaço territorial. Já os pontos negativos, são os impactos ambientais 

causados pela utilização de combustíveis fósseis que liberam grandes quantidades 

de poluentes no ambiente que podem agravar o efeito estufa, além disso, a 

produção dessa energia é muito cara em razão dos combustíveis fósseis utilizados e 

quem paga é o consumidor. As atividades desenvolvidas foram realizadas através 

de um experimento visando demonstrar como funciona a geração de energia em 

usinas termelétricas  com materiais recicláveis e peças reutilizadas. Para 

complementar, foi realizada uma entrevista com o mestre engenheiro eletricista, 

Douglas Karnikowski, o qual aprofundou o estudo no município de São Luiz 

Gonzaga em relação a produção de energia por meio de vapor. Na realização deste 

trabalho foi possível constatar que esta fonte de energia é viável se for pensada na 

facilidade da construção das usinas, podendo tornar-se um meio de produção de 

energia muito rentável, porém para estas usinas se tornarem ecologicamente 

corretas o investimento se torna inviável. 
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RADIAÇÃO SOLAR: SOMOS VÍTIMAS DO SOL 
 

Felipe Guma Rodrigues, Fernanda Fumaco Nicola, Nicole Aosani de Morais, Paola 

Bastos Pisoni, Pedro Nascimento Pinheiro Machado, Victor Donato Trolle 

 
Professora Orientadora: Neiva Glacimar Almeida dos Santos 
 
Palavras-chave: Radiação solar.Benefícios e malefícios. ―Lupa gigante‖. 
 
O objetivo desta pesquisa foi investigar os benefícios e malefícios da radiação 

solar para a nossa comunidade, que são ondas eletromagnéticas ou partículas que 

se propagam com velocidade e energia elevada, que em contato com uma 

determinada matéria produz efeitos sobre ela, além de aprofundar conhecimento a 

respeito de ionizante e não ionizante e sensibilizar as pessoas para a sua proteção. 

Como complemento dos conceitos que englobam a temática em estudo, buscou-se 

apresentar uma experiência para comprovar e ressaltar a intensidade da radiação 

solar a partir da construção de uma ―lupa gigante‖, que centraliza os raios solares 

criando um ponto de foco, o qual superaquece e queima imediatamente objetos 

expostos a ele. Para evidenciar as consequências desses raios sobre a população, 

aplicou-se uma pesquisa de campo, com pessoas de distintas idades, questionando 

sobre seus conhecimentos sobre o raio X, uso de protetor solar e exposição ao sol.É 

importante salientar, que a energia solar é um processo de fusão nuclear que ocorre 

no sol que irradia 10.000 vezes a energia consumida na Terra, atualmente, por toda 

a humanidade. A radiação fornece inúmeros benefícios para o ser humano, dentre 

eles o fornecimento de energia elétrica que apesar de possuir um alto custo, é limpa, 

como também, beneficia a saúde, pois fortalece o sistema imunológico, ajuda a 

amenizar doenças de pele e também ajuda no tratamento de doenças psíquicas. A 

pele é a parte do corpo humano que mais é danificada quando exposta ao sol de 

maneira incorreta a curto prazo podem surgir queimaduras, alergias e mancha e, a 

longo prazo, pode se originar  o câncer. Após a realização deste estudo, pode-se 

concluir que a radiação solar está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que na 

maioria das vezes de forma imperceptível. Apesar dos diversos malefícios, a 

radiação solar é a fonte primária de energia recebida pelo nosso planeta, sendo 

responsável pela vida na Terra. 
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A PRESENÇA DOS FUNGOS NO COTIDIANO 

 

Arthur Berwanger Simon. Ethel Torres Morais. João Henrique Maciel Figueiro. João 

Victor Hansen de Camargo. 

 

Professor Orientador: Jean Lucas Poppe 

 

 Palavras-chave: Fungos. Alimentos. Doenças. 

 

Esta pesquisa se refere à importância dos fungos em nosso dia a dia. Esses 

estão presentes em várias áreas, por isso temos como objetivo mostrar sua 

contribuição na alimentação, medicina, natureza e a presença desses seres em 

nosso cotidiano. Para tanto, as informações presentes no trabalho foram adquiridas 

na internet e realizamos uma experiência ―cultivando fungos‖. Os fungos são 

organismos heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. As espécies que 

se alimentam de matéria orgânica morta possuem um papel importante na 

decomposição de animais e vegetais e são chamadas de saprófagas. Desse modo, 

os decompositores colaboram na reciclagem de materiais no solo e na água e 

exercem um papel essencial nas cadeias e teias alimentares. A utilização de fungos 

na alimentação é de bastante expressão, podendo citar mais de 600 fungos para a 

produção alimentícia. Além disso, temos os fungos comestíveis que são os 

cogumelos como o champignon e o shitake. Na medicina a presença de fungos do 

gênero Penicillium foram os responsáveis pela descoberta acidental da penicilina, na 

década de 20, considerada uma das mais importantes classes de antibióticos desde 

sua descoberta; graças a ela, diversas doenças bacterianas, antes inevitavelmente 

mortais, puderam ser tratadas. Apesar disso, os fungos são causadores de doenças, 

como as micoses e dentre essas a candidíase, que é caracterizada pelo 

aparecimento de pequenas bolas brancas que formam placas, principalmente na 

língua. Podemos então considerar que os fungos se fazem presentes no nosso 

cotidiano colaborando tanto na medicina quanto na culinária, mediante os 

conhecimentos já existentes é possível combater também doenças por eles 

causadas. 
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GERADOR DE VAN DE GRAAFF 

 

Franco Morais Garay, Jully Pietra Souza, Leticia Costa Beber Caíno 

 

Professor Orientador: Jean Lucas Poppe 

 

Palvras-chave: Gerador Van de Graaf. Energia. Choque Elétrico. 

 

O presente trabalho busca mostrar os principais conceitos e as 

consequências da eletricidade no corpo humano. O estudo tem por objetivo alertar 

as pessoas sobre os perigos que a eletricidade pode acarretar em suas vidas. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica e uma atividade experimental, na qual 

objetivamos entender os fenômenos físicos envolvidos na eletricidade, 

desenvolvendo assim, o gerador de Van de Graaff com materiais alternativos. 

Considerando que nesse gerador o choque elétrico não causa nenhum risco à vida, 

devido às cargas elétricas envolvidas serem muito pequenas, mesmo que a 

voltagem seja relativamente grande, portanto, a voltagem não é um fator 

determinante para o choque elétrico. Quando forças elétricas estão unidas por meio 

da ação de cargas elétricas puntiformes, forma-se um local ao redor delas 

denominado de campo elétrico. Nesse campo, as cargas estão sujeitas a forças de 

atração ou repulsão, as quais são definidas pela força eletrostática. Eletroplessão é 

a morte causada acidentalmente por cargas elétricas, diferente de Eletrocutado que 

só pode ser usado quando se é proposital. Isso ocorre porque o eletrocutamento é 

causado devido à passagem de corrente elétrica no corpo, ocasionando desde 

lesões na pele até mortes por causa da alta tensão elétrica. Sendo que as mortes 

mais frequentes por correntes elétricas são vistas em locais de trabalho. Isso ocorre 

porque o fluxo de elétrons causa danos aos tecidos ou ao sistema nervoso, gerando 

queimaduras e interferência nos sinais elétricos do corpo. Correntes de 1mA podem 

ocasionar formigamentos e correntes que passam de 75mA levam à fibrilação 

ventricular. A partir desta pesquisa, constatamos como ocorrem os choques elétricos 

e que é possível preveni-los, além de entender mais sobre alguns fenômenos que 

acontecem diariamente. 
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VÍRUS E BACTÉRIAS NA VIDA DOS SERES HUMANOS 

 

Ana Bárbara Fernandes do Nascimento, Bruna Marian da Luz, Julia Lopes Boligon 

 

Professor Orientador: Jean Lucas Poppe 

 

Palavras-chave: Vírus. Bactérias. Células. 

 

O presente trabalho se refere a vírus e bactérias, estes são invisíveis a olho 

nu e ambos se reproduzem rapidamente em um curto período de tempo, podendo 

causar doenças. Bactéria é um organismo composto por uma célula, possuindo tudo 

que elas precisam para sobreviver (genoma e organelas responsáveis por produzir 

proteínas e gerar energia, por exemplo), nem sempre são prejudiciais, algumas são 

necessárias para a saúde humana, como as que compõem a nossa flora intestinal. 

Já os vírus, não são células e sim organismos infecciosos que podem se multiplicar 

apenas com ajuda externa, ou seja, precisam de uma célula de outro ser vivo para 

que sejam reprogramados para produzir novos vírus. Este trabalho foi desenvolvido 

no intuito de apresentar a virulência de alguns vírus e bactérias, a participação de 

algumas espécies em nossa alimentação, na produção de vacinas e sua importância 

para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Inicialmente foi 

produzida uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Sendo também produzido um 

meio de cultura para verificar a presença de micro-organismos em objetos e/ou 

ambientes, o que pode contribuir para a adoção de medidas apropriadas de higiene. 

O meio de cultura para bactérias foi preparado com água, gelatina incolor e caldo de 

carne. O referido experimento foi iniciado no dia 13/06/2018 (quarta-feira) e obtido o 

resultado após passar três dias no escuro em repouso, notou-se um aglomerado de 

pontos e/ou bolhas, ou seja, a formação de colônia de bactérias e, também, alguns 

fungos. Sendo assim, faz com que desperte uma maior atenção relacionada a 

higiene pessoal e com as atividades do próprio cotidiano, para que não haja uma 

alteração no ambiente vivenciado com agentes bacterianos. 
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ENTOMOLOGIA FORENSE 

 

Kévine Ferreira dos Santos, Rafaela Gamarra Fraga, Raquel Flores Garcia 

 

Professor Orientador: Jean Lucas Poppe 

 

Palavras-chave: Entomologia Forense. Artrópodes. Diversidade. 

 

O presente trabalho se refere à Entomologia Forense, parte da Biologia que 

se dedica ao estudo de insetos e outros artrópodes em processos criminais. A 

pesquisa foi realizada com os objetivos de explicar o que é a Entomologia Forense, 

apresentar a importância dos artrópodes e também informar sobre processos de 

decomposição da matéria orgânica. O estudo foi feito através de uma experiência 

em que uma coxa de galinha ficou exposta ao ambiente e se deu em cinco 

momentos. No primeiro momento, a carne foi colocada dentro de um vidro com areia 

embaixo, logo após o vidro foi posto em um terreno; no segundo momento, 

percebeu-se que o seu entorno escureceu e o odor ficou desagradável; no terceiro 

momento, apareceram algumas formigas; no quarto momento, foi notada a presença 

de moscas e a carne apresentava um odor forte; no quinto momento, foi observado 

que a carne estava mais escura com um odor muito forte, também foi percebida a 

presença de mosquitos pequenos, formigas e um mandarová morto. Com a 

realização desse trabalho, concluímos sobre a importância de conhecer os 

artrópodes, pois eles auxiliam nas investigações criminais, aparecendo 

continuamente na matéria orgânica à medida que ela se decompõe e de acordo com 

as condições ambientais. A diversidade dos artrópodes associada a cadáveres estão 

classificados em necrófagos (Dípteros - moscas e mosquitos; e Coleópteros- 

besouros), omnívoros (vespas, formigas, etc.) que podem se alimentar de restos em 

decomposição como dos animais sobre o corpo, e os acidentais (ácaros, aranhas, 

etc.), normalmente originários da vegetação que rodeia o cadáver ou o subsolo. 
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