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NOTA DO EDITOR 
 

Caros leitores,  

 

Esta revista, em forma de coletânea organizada, vem apresentar o conjunto de 

trabalhos escritos na forma de artigos científicos, como produto final da disciplina 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), do segundo ano do 

Ensino Médio do Colégio Bandeirantes. Esta disciplina foi ministrada, quase que 

totalmente, no formato de Ensino Remoto, devido às condições excepcionais da 

pandemia, neste ano de 2021. Os alunos, organizados em grupos de acordo com seu 

interesse por um ou outro tema, foram, inicialmente, levados a aprofundar seus 

conhecimentos a respeito do pensamento científico, do método científico, do design 

experimental e da escrita científica. A partir do planejamento e da realização de seus 

projetos, trouxeram estes conhecimentos prévios para contextos reais, por eles 

escolhidos. 

Um total de cento e treze artigos científicos, cada um redigido por um grupo de 

três a seis alunos, foi produzido ao longo do ano de 2021. Estes artigos contemplaram 

uma estrutura que configura o padrão da ReviSTEAM do Colégio Bandeirantes e 

todos os autores tiveram que segui-lo, com o propósito de aprender qual o significado 

de cada um dos itens que compõem os artigos. Assim, os autores definiram seus 

temas de projetos e pesquisaram a fundamentação teórica na literatura científica, 

construíram uma justificativa para seus trabalhos e definiram seus objetivos iniciais. 

A partir da elaboração de um planejamento, conceberam o design experimental de 

seus projetos e descreveram o método utilizado. Em seguida, coletaram e registraram 

seus resultados, analisando-os e, finalmente concluíram a publicação. Foram 

incluídas também as referências utilizadas no projeto, no formato ABNT. 

A partir da análise dos problemas mais contundentes que atingem o nosso 

planeta, como poluição, aquecimento global, fome, falta de água, etc..., os alunos 

foram provocados acerca da questão: “Já que o planeta tem tantos problemas, será 

que vale a pena tentar resolvê-los e aqui ficar ou será que vale à pena investir na 

colonização de um outro planeta ou um outro corpo celeste, para levar a espécie 

humana (Marte)?”. Assim, cada aluno pode fazer a sua escolha e formar grupos com 



colegas que pensavam da mesma forma, mirando uma questão que fosse importante 

para ele, tanto para ficar na Terra quanto para colonizar Marte.  

Os temas são muito variados. Refletem a grande diversidade de pensamento 

e de preocupações dos estudantes, mas, também mostram a enorme curiosidade 

científica. Um fato que se destaca, que empresta um toque quase poético à essa 

produção, é o fato de que estes adolescentes sempre colocam em primeiro lugar 

temas e problemas que, de alguma forma atendem as necessidades dos mais 

vulneráveis, daqueles que sofrem mais diretamente com os problemas da sua cidade, 

de seu estado e de seu país, e mesmo com problemas ambientais globais, em geral. 

Mesmo ao analisar seus próprios resultados, a partir de certo problema estudado, os 

grupos imediatamente querem sugerir, na sua conclusão, formas de “consertar” a 

situação constatada.  

É importante lembrar que, muitos projetos que dependeram de experimentos 

foram realizados nas dependências do colégio, com horários individualizados para 

cada pequeno grupo e sob supervisão de professores e assistentes, respeitando os 

protocolos de segurança recomendados para o Covid 19 e denotando o enorme 

esforço e a profunda dedicação dos grupos, num contexto tão adverso. Muita 

determinação e comprometimento levaram, mesmo nestas circunstâncias, a 

resultados muito relevantes. Adaptações com simuladores e com dados externos 

também produziram incríveis trabalhos! Vale a pena conhecer! 

 

“Existem muitas hipóteses na ciência que são erradas. Isso é perfeitamente correto; 
elas são a abertura para descobrir o que é certo. A ciência é um processo auto-
corretivo. Para serem aceitas, novas idéias devem sobreviver aos mais rigorosos 
padrões de evidência e escrutínio.” 

                                                                                                                    Carl Sagan  

 

 

Boa leitura. 

Equipe STEAM. 

Texto de Marta Rabello 

 

 

  



Prefácio 

Ao receber o convite ímpar para elaborar o prefácio desta edição da 

ReviSTEAM, os editores me colocam a difícil tarefa de discorrer sobre um tema 

desafiador, apesar do mesmo ser alvo de minhas pesquisas. E é exatamente sobre 

este primeiro sentimento, o de “sentir-se desafiado”, que inicio escrevendo, pois tal 

sensação é, com certeza, uma das mesmas que surgem quando professores e alunos 

assumem a postura de trabalhar em uma perspectiva de ensino que vise à ruptura ao 

tradicional. Neste caso, me refiro à perspectiva abarcada pela proposta STEAM. 

É sabido que ao longo dos anos e, como reportam os diferentes estudos na 

área de Educação e de Ensino em Ciências, diferentes propostas que objetivam a 

formação crítica de estudantes têm sido estudadas e implementadas. O ensino que 

vise uma formação cidadã crítica perpassa abordagens como a do ensino 

investigativo, a perspectiva de trabalho com a Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA), o trabalho com História e Natureza da Ciência dentre outras tão 

bem observadas. A perspectiva STEAM emerge com objetivos que, ao passo que 

dialoga com outras perspectivas, traz também especificidades, com o intuito de 

promover o desenvolvimento de habilidades e competências inerentes a nossa 

vivência na sociedade atual. 

Estes são caminhos desafiadores, pois envolvem o preparo dos profissionais 

que muitas vezes não é desenvolvido nas formações iniciais, mas também, porque 

exige uma mudança em parte da cultura escolar. Afinal, no ambiente escolar, 

tendemos a ser resistentes a mudanças por inúmeras razões as quais podem 

envolver os currículos enraizados, a falsa sensação de que as avaliações 

padronizadas de fato avaliam o ensino, questões relacionadas a nossa própria 

formação como professores e, como não destacar, a própria resistência (que 

construímos historicamente) dos estudantes em pôr a mão na massa.   

É por esta razão que, ao se dispor a romper com o tradicional, faz-se 

necessário um planejamento adequado, a participação coletiva de todos aqueles 

envolvidos no processo e a clareza dos objetivos educacionais que tal mudança 

promoverá. Claro, vale citar a necessária resiliência, avaliação e reavaliação 

constantes do processo e de seus resultados. 

Diante de tamanhos desafios, por que investir tantos esforços em algo novo, e 

que a literatura ainda não apresenta tantos resultados, como a proposta STEAM? 



Tal como diante de muitas das outras propostas teórico-metodológicas, creio 

que a resposta passa por considerarmos que a educação pode e deve ser um 

caminho para a formação crítica, que vá além da mera aquisição mecânica de 

conteúdos. Não nos contentamos mais com o aprendizado mecânico, pois este não 

forma futuros cidadãos capazes de refletir sobre a ciência contextualizada junto ao 

mundo real. 

A perspectiva STEAM caminha no sentido de possibilitar o trabalho com 

atividades em que os alunos sejam ativos no pensar e agir, incorporando diferentes 

áreas da produção de conhecimento humano com as denominadas metodologias 

ativas de ensino. Destarte, caminha no sentido de um ensino de ciências, mas 

também de um ensino sobre as ciências, seus métodos, seus erros, suas 

inconstâncias históricas, seu caráter falível e ao mesmo tempo descobridor. Permite 

analisar o erro, fator crucial no aprendizado e na análise crítica. Possibilita o ensino 

com foco no contexto, que perpassa aspectos técnicos, caminhando no sentido de 

despertar o pensamento científico. 

Obviamente, há entraves a serem superados bem como críticas a tal proposta, 

mas que, em minha singela perspectiva, têm maior relação com uma descuidada e  

não planejada implementação, do que com as intencionalidades e possibilidades da 

proposta. Claramente, como os leitores deste caderno poderão encontrar, para os 

trabalhos desenvolvidos e publicados nesta edição, tais críticas NÃO se sustentariam, 

haja vista a construção realizada pelos professores, professoras, alunos e alunas. 

Encerro esse breve texto fazendo referência à nossa situação atual e da 

relação que vejo junto a proposta de trabalho na perspectiva STEAM, afinal, considero 

que em um contexto tão particular, não há como discorrer sobre o ensino atual sem 

nos posicionarmos temporalmente em relação à situação pandêmica que 

vivenciamos nos últimos dois anos. 

Como educadores, é notória a percepção do quão problemático é o ensino que 

se pauta na mera transmissão de conhecimentos. Vivenciamos uma ruptura em nossa 

forma de trabalhar, que incorporou rapidamente o denominado Ensino Remoto 

Emergencial e, acredito que em nenhuma outra situação pudemos perceber tão bem 

o quão é prejudicial para o ensino e para a aprendizagem a mera transmissão de 

conteúdo. Em contrapartida, os trabalhos desenvolvidos e apresentados neste 

número da ReviSTEAM nos direcionam para um caminho esperançoso que permite 

vislumbrar que, ainda que em um momento tão difícil de se promover a educação, a 



perspectiva STEAM adotada pode colaborar para aprendizados deveras significativos 

pois adota uma postura de ação do aluno frente ao que se irá aprender/construir. 

Finalizo retomando meu sentimento inicial. Fico feliz ao ser desafiado e 

compreender que professores e estudantes também estão o sendo. Precisamos 

sempre ser desafiados ao longo de nossa trajetória educacional, sendo alunos, 

professores ou gestores. Nesse sentido afirmo: a proposta STEAM é desafiadora, 

assim como a educação deve ser! 

  

 Gildo Girotto1 

 

 

  

 
1 Gildo Girotto é professor do departamento de Química Analítica da Universidade de Campinas, com mestrado 

e doutorado em Ensino de Química pela Universidade de São Paulo. Pesquisador na área de formação de 

professores, com ênfase na análise e desenvolvimento de conhecimentos profissionais e tecnológicos para o 

ensino; e divulgação científica.    



Entrevista com a Dra. Paula Asprino 

 

“Fazendo ciência no ensino básico: projetos, vida e 
carreira.” 

 

 

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, com 

doutorado em Bioquímica também pela Universidade de São Paulo, Paula foi aluna 

do Colégio Bandeirantes. Tem experiência na área de Bioquímica e Biologia 

Molecular, com ênfase em oncologia e hoje atua como pesquisadora do Hospital 

Sírio-Libanês. 

Você trabalha como cientista no Brasil. Como você começou a se interessar por 

Ciência? Quais foram/ são as suas inspirações?  

Comecei a me interessar por ciência no ensino médio. Eu gostava muito das 

aulas de biologia, tanto das aulas teóricas como das aulas em laboratório. Alguns 

professores foram muito marcantes. Minha primeira aula no Band foi de laboratório 

de biologia com a professora Meire que, coincidentemente estava dando sua primeira 

aula no colégio. A professora Estela me marcou muito, principalmente com as aulas 

de bioquímica e genética. Certamente minha opção de carreira foi influenciada por 



ela. Tive outros excelentes professores de biologia que me recordo com muito 

carinho: Regis, Juvenal, Estevão, Mastrandea.  

Como foi a sua trajetória até́ aqui?       

Logo que saí do Band entrei na USP para cursar Biologia. Trata-se de um curso 

muito interessante, bastante amplo. Neste período, foi necessário definir interesses 

mais específicos para seguir uma especialização. Fiz estágio em alguns laboratórios 

e decidi por fazer a iniciação científica formal no Instituto de Química (IQ) da USP, na 

área de Bioquímica e Biologia Molecular. Quando concluí a graduação ingressei no 

programa de pós, com um doutorado direto no IQ, no mesmo laboratório em que eu 

já estava trabalhando.  

Como você descreve o seu fazer na sua profissão?   

É difícil definir as atividades relacionadas à profissão de um biólogo justamente 

por abranger uma ampla diversidade de profissionais, com atribuições muito distintas. 

Muitos trabalham em campo. Eu, particularmente, trabalho em um laboratório de 

pesquisa, dentro de um hospital particular. Estudo alterações genéticas específicas 

relacionadas a câncer.  

Qual é a importância da formação acadêmica para você?    

A formação acadêmica é muito importante. Valorizo muito minha trajetória 

acadêmica, principalmente pelos professores com os quais eu tive contato. Dentro da 

USP, especificamente, os professores são também pesquisadores apaixonados pela 

profissão. Neste universo não apenas é possível, como é incentivado, ingressar em 

laboratórios de pesquisa, seja fazendo estágios ou iniciação científica para conhecer 

na prática o dia-a-dia dos pesquisadores/cientistas.  

Como você enxerga o papel da escola na sua formação e na construção da sua 

trajetória?     

Tive o privilégio de ser apresentada às ciências por excelentes professores, 

desde o ensino fundamental e, depois, no ensino médio, no Band. Professores 

engajados, apaixonados pelo o que ensinam, são capazes não apenas de transmitir 

o conteúdo, mas também de despertar um interesse genuíno na matéria.  



O curso de STEAM na 2.a série tem como objetivo principal proporcionar aos 

alunos uma vivência de Iniciação Científica. Quais as contribuições que você 

enxerga desse tipo de trabalho ainda na Educação Básica?  

Entendo que o principal objetivo é desenvolver nos alunos o raciocínio lógico 

e crítico, além de ensiná-los a buscar informação de qualidade. Este tipo de 

abordagem é útil para qualquer área que o aluno pense em seguir.  

Como você percebe a realização de projetos orientados pela abordagem STEAM 

e o fazer Ciência?  

Em primeiro lugar, os alunos participam da escolha do assunto com o qual vão 

trabalhar. Depois, os alunos precisam desenvolver habilidade para trabalhar em grupo 

e autonomia para desenvolver os projetos. São habilidades importantes para qualquer 

área profissional que os alunos venham a escolher futuramente.  

Você acredita que a aprendizagem orientada pela abordagem STEAM contribui 

para que os alunos possam pensar na escolha de suas carreiras sejam elas 

científicas ou não? Como?  

Como coloquei anteriormente, entendo que o principal ponto trabalhado no 

programa não é o desenvolvimento de grandes projetos de pesquisa, embora isso 

possa acontecer. Vejo o programa como um treinamento dos alunos para o raciocínio 

lógico, pela busca por referências e testes de hipóteses. Estas capacidades 

extrapolam o meio científico e podem contribuir com o desenvolvimento profissional 

(e mesmo pessoal) em diversos cenários.  

Para você, qual é a importância de eventos como o Festival STEAM e o 

Seminário científico para a formação dos alunos do Ensino Médio?  

De forma geral, os alunos não têm muitas oportunidades de se expor ao 

público. Esse é um desafio que deve ser valorizado. Além disso, valoriza as 

conquistas individuais e aproxima a família das atividades escolares dos filhos.  

Com esses eventos científicos, abrimos as portas do Band para a comunidade 

e trazemos pessoas ligadas as áreas acadêmicas de universidade e instituições 

de pesquisa para dialogar com o Ensino Médio. O que você pensa sobre a 



aproximação dos alunos com professores e pesquisadores de universidades 

ou instituições de pesquisa?     

Considero estes encontros uma oportunidade rara! A visão que o público geral 

tem dos pesquisadores e cientistas é de que são pessoas distantes, que ficam 

fechadas em laboratório e pouco afeitas a conversa. Estes encontros desmistificam o 

perfil da profissão. Mostram que os cientistas são pessoas curiosas e, justamente por 

isso, tendem a fazer muitas perguntas.  

Estamos na 2.a edição da ReviSTEAM com todos os artigos apresentados no 

Festival STEAM. Como você percebe o papel desta revista para a escola e para 

os alunos?     

A revista se apresenta como a consolidação do programa STEAM, como um 

registro de todo o trabalho desenvolvido pelos professores e alunos do colégio dentro 

do programa. Parabéns!  
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MEIO AMBIENTE 

 

Quando se pensa na eventual necessidade de abandonar o planeta Terra 

e colonizar Marte pois, supostamente, a vida poderia ficar inviável por 

aqui, ao elencar quais fatores seriam os determinantes para tal flagelo, 

certamente o meio ambiente degradado seria o mais importante. Assim, 

o que é necessário mudar na Terra, de forma a preservar o meio ambiente 

é o tema central dos trabalhos desta trilha ambiental! 
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Um estudo sobre os melhores métodos de plantio para um amanhã 

melhor e mais seguro 

Maria Isabel Rudge Proença, Matteo Moreira, Michelle Jung Eun Lee, Pedro de 

Almeida Michailowsky, Pedro Pinheiro Rodriguez, Talita Pascale Leonardi. 

Professor(a) orientador(a): Lílian Siqueira 

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

Alguns métodos de plantio atuais são muito ineficientes e consomem diversos 
recursos do planeta de maneira excessiva, assim ameaçando muitas espécies, 
incluindo uma raça humana, em um futuro próximo. Dessa forma, é necessário adotar 
meios agrícolas melhores e mais eficientes antes que seja tarde demais. Para tentar 
encontrar soluções viáveis para este problema, foi realizado um experimento para 
testar algumas opções disponíveis. Sementes de feijão foram plantadas em diferentes 
vasos aplicando alguns métodos para o crescimento das plantas, como diferentes 
fertilizantes naturais advindos de origens distintas. Após o experimento, notou-se que 
um dos fertilizantes, uma matéria orgânica vegetal, resultou em maior velocidade de 
crescimento dos pés de feijão, diminuindo o uso de água em longo prazo. Portanto, 
pode-se concluir que o uso de fertilizante de matéria orgânica e o maior espaçamento 
entre as plantas é uma forma de plantio mais eficaz, pois requer menos recursos e 
melhora a qualidade do solo. Além disso, o experimento abriu mais questões que 
podem implicar na melhora da qualidade das plantas, como o espaçamento entre elas. 

Palavras-chave: Feijões; Eficiência; Fertilizante; Agricultura; Natural. 
 

Abstract 

Some of the current planting methods are inefficient and consume a lot of the planet 
resources, thus threatening a lot of species including the human race in the near future. 
That way, it is necessary to adopt better and more efficient agricultural means before 
it is too late. To try and find viable solutions for this problem an experiment was 
conducted to test some of the available options. Bean seeds were planted in different 
vases applying various methods for the plants' growth such as different natural 
fertilizers from different origins. After the experiment, it was noticed that one of the 
fertilizers, the vegetable organic matter, resulted in a higher growth speed of the 
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beanstalks, thus decreasing the water use in the long term. Therefore, it can be 
concluded that the use of organic matter fertilizer and the greater spacing between 
plants is a more effective form of planting since it requires fewer resources and 
improves soil quality. On top of that, the experiment also raised more questions about 
how to improve the development of the plants, by considering the spacing between 
them, for example. 

Keywords: Beans; Efficiency; Fertilizer; Agriculture; Natural. 

 

Introdução 

A Terra é um planeta cujo ecossistema consegue manter-se estável e perene. 

Entretanto, os humanos acabaram por mover a linha tênue que mantinha o equilíbrio 

no planeta. Ações antrópicas recentes comprometeram tanto o futuro próximo quanto 

o mais longínquo, uma vez que essas ações podem acarretar consequências 

irreversíveis no planeta. Se medidas protetivas em relação ao meio ambiente não 

forem tomadas logo, como resultado haverá o fim da vida na Terra. Infelizmente os 

problemas são muitos, mas com união e determinação é possível resolvê-los um a 

um.  

Uma das questões que compromete não apenas o meio ambiente, mas toda a 

população humana, é o atual método de plantio predominante nas zonas de cultivo. 

Nas últimas décadas, intensas transformações têm ocorrido no meio rural, e tais 

mudanças possibilitaram maior produção de alimentos e maior fluxo de imigração para 

ambientes urbanos, embora a quantidade de terras utilizadas, e consequentemente o 

desmatamento, também tenha aumentado drasticamente durante esse período 

(BORRAS, 2009). 

A agricultura intensiva de latifúndios monocultores é uma técnica nociva para 

os solos, uma vez que para exercê-la é necessário um intenso desmatamento de 

áreas florestadas que não só protegem o solo da erosão, mas também participam 

ativamente no ciclo da água por meio da evapotranspiração. Ademais, o plantio de 

apenas uma cultura causa um rápido desgaste no solo, levando à escassez de 

nutrientes necessários para o cultivo vegetal. Outro fato negativo é que a quantidade 

de água necessária para manter este modelo de agricultura é gigantesca. O Brasil, 

como exemplo, gastou cerca de 44 bilhões de metros cúbicos de água apenas em 

2010 com esse tipo de plantio, e os números aumentam conforme a população cresce; 
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consequentemente, a demanda de comida também sobe. Enquanto poucas soluções 

são realizadas para resolver esse crescente problema, o mundo investe cada vez mais 

para abandonar o planeta caindo aos pedaços e partir para colonizar Marte. 

 

Figura 1: Uso de água em cada setor econômico. 

Por fim, o uso de produtos químicos como agrotóxicos contamina o solo e a 

água, comprometendo a vida de vegetais e de animais que consomem essa água ou 

vivem nesse solo, além de prejudicar o ecossistema do micro-organismo que são 

essenciais para a sobrevivência e aumento da produção de alimentos. Além da 

contaminação, esses produtos podem acabar gerando problemas de falta de alimento, 

uma vez que um solo sem nutrientes não produz tão eficientemente quanto um solo 

saudável. 

 

Figura 2: Gráfico quanto à utilização de água para a agricultura no passar dos anos. 
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Mesmo com a possibilidade de colonizar Marte, apenas uma pequena porção 

da população global poderá arcar com os custos da viagem. Por esse e outros 

motivos, é preciso propor soluções antes que a humanidade possa comprometer de 

maneira irreversível esse planeta que, até o presente momento, é o seu único lar. 

Com base em todos esses dados e considerações, a pergunta deste trabalho 

é: Qual seria a forma mais eficiente de plantio visando uma agricultura sustentável e 

acessível?  

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Descobrir qual método simples e natural de plantio é mais eficiente. 

Objetivos específicos: 

- Pesquisar o tempo de germinação de algumas plantas para assim selecionar 

vegetais que serão agentes facilitadores em eventuais experimentos; 

- Investigar sinergia das plantas selecionadas em relação à terra e como isso 

afeta no ciclo dos nutrientes do solo local; 

- Analisar o efeito de diferentes fertilizantes naturais no desenvolvimento dos 

feijões. 

- Pesquisar e analisar as formas de plantio atuais e seus impactos no meio 

ambiente. 

- Pesquisar métodos de plantio alternativos que em maior escala possam 

substituir os atuais. 

 

Materiais e Método 

Materiais: 6 sementes de feijão, 3 vasos, casca de uma mexerica, esterco 

bovino para adubagem, terra para hortas caseiras, fita métrica, celular, copo medidor, 

água. 

Métodos: Foi colocado terra no vaso 1, terra e cascas no vaso 2, terra e esterco 

no vaso 3 e depois plantadas duas sementes de feijão em cada um. A cada dois dias 
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cada vaso foi regado com 50 ml de água. Uma vez por semana foram coletados dados 

por meio de fotografias, medições e anotações de características observadas. 

 

Resultados e Discussão 

Após 3 semanas de análise das plantas, foram alcançados resultados 

significativos quanto à maneira que diferentes solos podem afetar o seu crescimento. 

Pelas imagens registradas, já é possível notar que a folhagem das plantas do vaso 2 

cresceram mais rapidamente que as dos outros vasos. Pode-se perceber que o 

crescimento de plantas num mesmo vaso não foi homogêneo, uma vez que uma 

cresce mais rápido que a outra. 

 

Figura 3: Vaso 1 após a primeira semana de plantio (Dia 24/08). 

 

Figura 4: Vaso 2 após a primeira semana de plantio (Dia 24/08). 
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Figura 5: Vaso 3 após a primeira semana de plantio (Dia 24/08). 

 

Figura 6: Vaso 1 após a segunda semana de plantio (Dia 31/08). 
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Figura 7: Vaso 2 após duas semanas de plantio (Dia 31/08) 

 

Figura 8: Vaso 3 após duas semanas de plantio (Dia 31/08). 

Por fim, outra observação pertinente é o fato de que no vaso 3 apenas uma das 

plantas cresceu. A segunda semente provavelmente estava com algum problema que 

a impediu de nascer ou a disparidade da coleta de nutrientes foi tão grande que 

apenas uma conseguiu desenvolver-se. 
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Figura 9: Vaso 1 após três semanas de plantio (Dia 07/09). 

 

Figura 10: Vaso 2 após três semanas de plantio (Dia 07/09). 
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Figura 11: Vaso 3 após três semanas de plantio (Dia 07/09). 

Ao reunir os dados coletados num gráfico de barras, foi possível estudar mais 

a fundo o crescimento das plantas. No vaso 1, que continha apenas terra, percebe-se 

que de início houve um desenvolvimento discrepante entre as plantas, mas que foi 

logo corrigido nas semanas seguintes. Vale apontar que o vaso 1 foi o que apresentou 

uma altura das plantas mais similar, com apenas 1,5 cm de diferença. 

Tabela 1: Dados quanto ao crescimento das plantas em cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feijões Crescimento 
(17/08) 

Crescimento 
(24/08) 

Crescimento 
(31/08) 

Crescimento 
(07/09) 

1a 0cm 6cm 8cm 8,5cm 
1b 0cm 1cm 6cm 7cm 
2a 0cm 6cm 7,5cm 7,5cm 
2b 0cm 5cm 9,5cm 11cm 
3a 0cm 6cm 9cm 9cm 
3b 0cm 0cm 0cm 0cm 
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Tabela 2: Dados quanto ao desenvolvimento da planta. 

Feijões Folhagem Caule Ramificações 

1a Regular de início, 

tornou-se bastante 

larga na semana 2 

O caule manteve-se 

simples, mas robusto. 

Não muito longo 

Ramificações simples 

e curtas 

1b Folhagem 

pequena no início, 

mas na terceira 

semana ficou mais 

larga. 

Um caule mais curto 

que o 1a, menos 

desenvolvido também. 

Ramificações um 

pouco mais longas 

que 1a, mas foram 

poucas. 

2a Folhas bem largas 

desde o início. No 

fim do experimento 

apresentou mais 

folhas pequenas 

além das grandes. 

O caule cresceu 

bastante, apresentando 

uma altura formidável 

comparado aos das 

outras plantas. 

Ramificações 

abundantes e longas, 

permitindo um maior 

espalhamento das 

folhas. 

2b Folhagem iniciou 

bem reduzida, no 

final do 

experimento 

conseguiu apenas 

um tamanho 

regular. 

Menor que o 2a, mas 

ainda assim elevou-se 

bastante. 

Menos ramificações 

que 2a, mas mais 

numerosas que as do 

vaso 1. 

3a Grande folhagem, 

com o tempo 

desenvolveu-se 

bem. 

Bastante grosso e alto 

também, desenvolveu-

se muito bem. 

Ramificações muito 

espalhadas, mas 

pouco numerosas. 

3b Não germinou Não germinou Não germinou 

Já no vaso 2, que possuía terra e compostos orgânicos de origem vegetal, mais 

especificamente casca de mexerica, os resultados foram o contrário. O crescimento 

iniciou similar, mas logo a planta 2b superou a 2a em altura. A planta 2b também foi a 

que mais cresceu entre todos os sujeitos do experimento. Vale apontar que as plantas 

do vaso 2 foram as que desenvolveram mais ramificações e folhagem. A maior 

diferença no desenvolvimento das plantas 2a e 2b advém provavelmente do fato da 
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folhagem de uma cobrir a outra, levando a uma menor absorção da luz solar e, 

consequentemente, num metabolismo mais lento. 

 

Figura 12: Crescimento em centímetros de cada planta ao longo dos dias. 

Por fim, o vaso 3 possuiu resultados mesclados. Por um lado, a planta 3a foi a 

segunda que mais cresceu, mas por outro, a 3b não germinou. Devido ao 

desenvolvimento saudável da planta 3a, pode-se concluir que o problema não reside 

no uso do esterco, mas sim na semente. 

Com base nesses dados, é possível dizer que os resultados foram em parte 

como o esperado. Assim como foi pensado, o desenvolvimento mais veloz se deu na 

terra com matéria orgânica vegetal, seguida do esterco animal e do controle, ou seja, 

um vaso apenas com terra. Tendo em vista isso, a matéria orgânica proveniente das 

plantas é levemente mais eficaz, mesmo que essa diferença seja pequena, é 

importantíssima para que se possa produzir alimento com mais eficiência num futuro 

próximo. 

Em relação à discrepância do crescimento das plantas de um mesmo vaso, é 

bastante provável que a causa seja o espaço diminuto em que houve a germinação. 

Um espaço estreito pode não ter permitido uma boa ramificação das raízes por parte 

de uma das plantas, o que deve ter possibilitado que a outra crescesse mais rápido. 

Essa dificuldade permitiu a iluminação quanto ao espaçamento das plantas, fator de 
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suma importância para um desenvolvimento saudável dos vegetais. No entanto, para 

obter uma resposta concreta é necessário mais um experimento. 

 

Conclusão 

Com base na análise dos resultados obtidos no experimento, é possível 

concluir que a forma mais eficaz de plantio visando o desenvolvimento mais veloz das 

plantas é utilizando de matéria orgânica oriunda de vegetais, visto que permitiu um 

crescimento maior e mais saudável das plantas, notável não apenas pela altura, mas 

também pelas ramificações mais numerosas e folhagem mais larga. Além disso, foi 

estudada a importância do espaçamento das plantas não apenas para o 

desenvolvimento das raízes, mas também para que a planta consiga absorver luz 

solar de forma abundante. Assim, o uso da matéria orgânica vegetal não apenas 

garantiria uma produção mais veloz e de melhor qualidade para uma população cada 

vez mais crescente, como também necessitaria de menos água a longo prazo, visto 

que seu rápido desenvolvimento geraria os produtos em menos dias de rega. Desse 

modo, a maior parte dos objetivos foram completados, mesmo que alguns, devido a 

complicações externas e a pequena escala do experimento, não tenham sido 

atingidos em sua totalidade. 
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Resumo 

Nos últimos anos, houve muitos derramamentos de óleo em todo o mundo. O petróleo 
que caiu no mar traz muitas consequências negativas para a vida marinha e para nós, 
humanos. Por isso o grupo decidiu usar este tema como o principal tópico a ser 
discutido por eles. O experimento feito pelos participantes do grupo vai confirmar ou 
negar sua hipótese: O petróleo que cobre o mar, e impede que a luz solar alcance o 
interior da água, afeta o desenvolvimento de uma planta marinha. Pensando nisso, o 
grupo cogitou fazer um experimento para ver se o petróleo danifica ou não as plantas. 
Os alunos queriam ver algumas variáveis e detalhes que podem mostrar algo como, 
qual é a quantidade de óleo é fatal para a vida planta? O petróleo afeta no tamanho 
da planta? A cor da planta vai mudar se permanecida em um ambiente com o óleo? 
Além disso, o grupo usou de fato petróleo para o experimento. O grupo teve como 
resultado que a planta que permaneceu em um ambiente com maior concentração de 
óleo morreu e a presença do óleo afeta diretamente a cor da planta, o qual fica mais 
amarelada. Não houve alteração no tamanho das plantas em nenhum dos 
contêineres. Tendo em vista os resultados do experimento, é possível perceber que a 
planta, em contato com o óleo, sofreu alterações. Essas mudanças puderam ser 
percebidas pelas fotos tiradas durante o experimento e, em comparação com o início, 
a água do recipiente escureceu, a planta morreu com o óleo grudando nela e perdendo 
as folhas. O experimento comprova que o derramamento de óleo é grave e deve ser 
interrompido, pois prejudica o meio ambiente marinho. 

Palavras-chave: petróleo; variáveis; meio ambiente; danos. 
 

Abstract 

In the past few years, there has been a lot of oil spills around the whole world. The 
petroleum that has fallen into the sea brings lots of bad consequences to the marine 
life and to us, humans. That’s why the group decided to use this theme as the main 
topic to be discussed. The experiment made by the participants of the group will 
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confirm or deny their hypothesis: The petroleum that covers the sea, and prevents the 
sunlight from reaching to shine through the water affects the development of marine 
plant. With that in mind, the group considered conducting an experiment to see if the 
petroleum damages the plants or not. The students wanted to see some variables and 
details that can show the quantity of the oil necessary to kill a plant and whether the 
size and color of the plants would change. Besides, the group used unclear petroleum 
or the experimente. The group had as a result that the plant that remained in an 
environment with a higher concentration of oil died and the presence of oil directly 
affects the color of the plant, which becomes more yellowish. There was no change in 
the size of the plants in any of the containers. Bearing in mind the results of the 
experiment, it’s possible to notice that the plant, in contact with oil, underwent changes. 
These changes could be seen by the photos taken during the experiment and, 
compared with the beginning, the water in the container darkened, the plant died as 
the oil got stuck on it and it lost the leaves. The experimente proved that the oil spill is 
serious and it should be stopped, because it damages the marine environment. 

Keywords: petroleum; variables; environment; damage. 
 

Introdução 

Um problema extremamente grave que está se tornando muito comum 

atualmente é a contaminação do petróleo nos mares e oceanos, que acaba podendo 

prejudicar diretamente a fauna e a flora presentes no ambiente maítimo. O grupo 

decidiu abordar como tema o petróleo despejado nos oceanos, por se tratar de um 

assunto de extrema importância, já que influencia na natureza e de certa forma aos 

próprios seres humanos. Antes da explicação mais detalhada, é importante lembrar 

que basta apenas um derramamento de petróleo para que diversas espécies sejam 

afetadas. Portanto, é muito importante discutir e aprender sobre esse assunto que é 

importantíssimo para o meio ambiente. Mesmo já havendo diversas pesquisas sobre 

esse tipo de assunto, o grupo procurou aprofundar mais ao tópico e buscar mais 

informações.  

Existem diferentes maneiras em que o petróleo pode prejudicar os seres vivos, 

por exemplo, bloqueando a passagem da luz solar. O petróleo, que é menos denso 

que a água, boia na superfície e impede a entrada de luz dentro do mar, visto que é 

um líquido preto. A falta de luz impede a realização de fotossíntese, na qual é 

assumida pelos seres que estão na base da cadeia alimentar. Esse processo que 
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ocorre tanto em espécies terrestres, quanto em marinhas depende do gás carbônico, 

da água e da luz. (VANESSA, 2020) 

Assim, é provável que aconteça um desbalanceamento da cadeia alimentar, já 

que sua base está em uma decadência numérica. Além de que os seres 

fotossintetizantes são os maiores produtores de oxigênio, e com a diminuição dos 

mesmos, pode afetar todo o sistema de vida no planeta Terra, já que para a respiração 

celular da maioria dos seres vivos, sejam animais, humanos, bactérias, é necessário 

o gás O2. A outra maneira em que o petróleo pode prejudicar a vida marinha é se 

fixando nos animais, um exemplo são as aves que descem para pegar os peixes, se 

o petróleo grudar nas asas desses voadores, elas ficariam mais pesadas, de modo 

que isso poderia impossibilitar ou dificultar o voo e é fato que sem as asas, elas não 

seriam capazes de obter seu alimento. Outro problema do despejo desse composto é 

a bioacumulação, na qual seres filtradores de água iriam ingerir o petróleo que não é 

digerível, sendo assim, quando um outro animal comer esse peixe, ele também vai 

ingerir a substância tóxica e ter possíveis problemas em virtude dessa ingestão. Logo, 

caso um humano coma algum animal infectado, este indivíduo provavelmente terá 

graves problemas de saúde. Dessa forma, o vazamento de petróleo nos oceanos é 

um risco a todos os animais, incluindo os humanos que se alimentam da pesca. 

Recentemente, no ano de 2019, ocorreu um caso gravíssimo nas águas Nordestinas, 

ocorreram vazamentos de petróleo que atingiram mais de 2 mil quilômetros do litoral 

nordestino. Mais de 200 localidades de vários municípios foram contaminadas e mais 

de mil toneladas de óleo haviam sido retiradas das praias. Esse foi o maior desastre 

ambiental já registrado no litoral brasileiro. Esse ocorrido teve amplo impacto nas 

cadeias alimentares, nos mangues, nos corais e na vida marítima como um todo. 

Outro caso muito famoso de derramamento de petróleo foi o do Golfo do México, em 

2010, na costa de Louisiana, no sul dos Estados Unidos, uma explosão na plataforma 

“Deepwater Horizon” matou 11 funcionários e após dois dias afundou. A tubulação 

que foi rompida liberou quantidades enormes de petróleo sobre o oceano atlântico. A 

mancha negra formada pelo vazamento é de aproximadamente 11 vezes o tamanho 

da cidade do Rio de Janeiro, sendo esse o maior derramamento de petróleo já 

registrado até hoje. Esse caso afetou a fauna marinha, o turismo e a pesca na região 

(CORREA, 2019).  
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Por conta de todos esses casos que já mataram pessoas e todas as 

informações citadas no texto, a pergunta que o grupo se propõe a investigar é: O 

vazamento de petróleo pode afetar as plantas marinhas? 

 

Objetivos 

Objetivo geral  

- Analisar a reação de uma planta marinha em um ambiente aquático coberto por 

petróleo. 

Objetivos específicos 

- Estudar e pesquisar sobre como o petróleo afeta a vida marinha; 

- Simular um ambiente aquático coberto por o petróleo; 

- Analisar como diferentes quantidades de petróleo afetam uma planta marinha; 

- Estudar as ocorrências do experimento; 

- Pesquisar e explicar as justificativas para os resultados obtidos no experimento. 

 

Materiais e Método 

Materiais:  

- 4 plantas marinhas (da espécie Elodea sp) 

- Água (quantidade relativa ao tamanho do aquário – metade ocupado por água) 

- Luz solar 

- Pequena amostra de petróleo 

- 3 béqueres (onde o experimento foi realizado) 

Método: 

- Colocamos a planta dentro do béquer 

- Enchemos o béquer com água até a metade 

- Adicionamos o petróleo em quantidades diferentes nos 3 béqueres, uma sem 

nenhum petróleo, outra com um pouco, sendo suficiente para criar uma fina camada 

de petróleo em cima da água, e no outro béquer, muita quantidade de petróleo. 

- O recipiente foi observado, fotografado e analisado por 12 dias. 
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Resultados e Discussão 

O grupo escolheu 3 recipientes onde as plantas ficaram, o controle (a planta 

sem petróleo), um com pouco petróleo (sem que recobrisse toda a superfície) e outro 

com muito petróleo (recobrindo toda a superfície), os três cobertos nos lados por papel 

alumínio para simular a chegada na luz na água, que no ambiente marinho, só bate 

na parte de cima. Os recipientes ficaram iluminados pela luz solar e não foi utilizado 

nenhum tipo de iluminação artificial, foram analisados por 12 dias. 

 

  

Figuras 6 e 7: fotos dos 3 recipientes no dia 1 

 

   
Figura 8: Foto dos 3 recipientes no dia 12 

 

No controle, o que mudou foi apenas a coloração da água que ficou mais 

escura, a planta perdeu algumas folhas, porém ficou viva:  
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Já no recipiente com pouco de petróleo, as plantas tiveram uma leve mudança 

na coloração, indicando um tom amarelado, a mudança na coloração da água e a 

perda de algumas folhas, no caso ficou com menos folhas que a planta controle, 

porém conseguiu ficar viva.                                                      

  

 

               

 

 

 

 

 

Figuras 9, 10 e 11: Foto controle dia 1 

Foto controle dia 12 

Foto planta controle dia 12 

Figuras 12, 13 e 14: Foto pouco petróleo 

dia 1 

Foto pouco 

petróleo dia 12 
Foto da planta pouco 

petróleo 
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No recipiente com muito petróleo, foi perceptível a mudança na coloração da 

água (mais escura), mudança na coloração das plantas, novamente uma cor 

amarelada, porém mais aparente. Além disso, a planta perdeu muitas de suas folhas, 

por conta do petróleo que se fixou nela, portanto não foi capaz de realizar sua 

fotossíntese, assim, sem condições de obter energia, a planta morre.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 15: Foto muito 

petróleo dia 1 
Figuras 16: Foto muito 

petróleo dia 12 
Figuras 17: Foto da planta morta que 

ficou no recipiente muito petróleo  

Figuras 18 e 19: Foto do tamanho das 

plantas dia 1 (10 cm) 

Foto do tamanho de uma das plantas dia 12 (tanto 

a controle, quanto a pouco e muito petróleo 

ficaram do mesmo tamanho – 10 cm) 
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Outra variável que o grupo pensou que iria mudar era o tamanho das plantas, 

porém ele permaneceu igual (10 cm).  

 

Conclusão 

Considerando os resultados obtidos no experimento, pode-se dizer que os 

objetivos do projeto foram atingidos e que a dúvida inicial do projeto foi respondida, 

por conta dos experimentos que foram realizados com a planta marinha, assim 

confirmando a hipótese que o grupo antes propôs. Tendo em vista que a planta 

marinha sofreu mudanças nos recipientes que continham petróleo, além de que não 

ocorreu nenhuma mudança na planta marinha do recipiente de controle, é possível 

dizer que a substância que se mantém na superfície da água pareceu ser responsável 

pelos resultados que foram obtidos. 
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Resumo 

Durante a produção de cosméticos, a indústria farmacêutica atual utiliza diversos 
componentes nocivos ao meio ambiente, como microplásticos e plásticos. Esses 
componentes causam consequências alarmantes para os animais, natureza e para o 
homem, podendo estar presentes na embalagem e no próprio produto. Para mitigar 
esse impacto, a produção de cosméticos caseiros a partir de componentes naturais, 
orgânicos e ecologicamente corretos garantiria o consumo sustentável e a 
preservação do meio ambiente. Com base em pesquisas de sustentabilidade, foi 
desenvolvido um protótipo de um creme hidratante com a mesma função do artificial, 
para encontrar uma solução para os problemas enfrentados, utilizando produtos de 
origem natural como a manteiga de cacau. A análise do projeto demonstrou que fazer 
cosméticos em casa é viável e proporciona aos consumidores a mesma eficiência dos 
produtos industrializados, mas sem agredir o meio ambiente. Com base nisso, pode-
se supor que a substituição de produtos industrializados por outros mais naturais deve 
ser incentivada. 

Palavras-chave: Indústria farmacêutica; caseiro; produtos industrializados; 
plástico; sustentável. 

 

Abstract 

During the production of cosmetics, the current pharmaceutical industry uses several 
components that are harmful to the environment, such as microplastic and plastic. 
These components cause alarming consequences for animals, nature and humans, 
and may be present in packaging and in the product itself. To mitigate this impact, the 
production of homemade cosmetics from natural, organic and environmentally friendly 
components would ensure sustainable consumption and environmental preservation. 
Based on sustainability research, a prototype of a moisturizing cream with the same 
function as the artificial one, was made to find a solution to the problems faced, using 
products of natural origin such as cocoa butter. Analysis of the project demonstrated 
that making cosmetics at home is viable and provides the same efficiency to 



ReviSTEAM  
Turma G – Grupo 08 

 

  

456 

 

consumers as industrialized products, but without damaging the world. On this basis, 
it can be assumed that the substitution of industrialized products for more natural ones 
should be encouraged. 

Keywords: Pharmaceutical industry; homemade; industrialized products; plastic; 
environmentally friendly. 

 

Introdução 

Nos dias atuais, o plástico é algo recorrente no cotidiano de muitos habitantes, 

principalmente quando é encontrado em embalagens e composições de diversos 

produtos. Com base em dados, por volta de 1/3 do lixo descartado incorretamente é 

composto por plástico. 

Os malefícios causados por esse objeto no meio ambiente são alarmantes, 

contribuindo com a poluição das paisagens, esgotamento de aterros, extinção de 

muitas espécies de animais que acabam ingerindo tal produto, além de possuírem um 

processo de decomposição extremamente lento. Ainda por cima, sua fabricação é 

extremamente prejudicial para a atmosfera. A partir do exposto, fica evidente que é 

imprescindível buscar novas maneiras mais sustentáveis para minimizar esses 

problemas.  

A indústria de cosméticos, é responsável por uma parcela considerável no 

aumento do impacto ambiental recentemente, e uma maneira de evitar tal malefício 

seria incentivando a produção de cosméticos caseiros, feitos a partir de itens com 

compostos orgânicos, o que beneficiaria o meio ambiente por meio da redução dos 

impactos causados por tais produtos. 

Se por um lado essa indústria movimenta números expressivos, por outro lado 

há uma constante preocupação sobre como essa força econômica crescente pode 

impactar o meio ambiente. Estima-se que a produção de cosméticos convencionais 

utiliza mais de 10 mil substâncias químicas em seus processos, os chamados POP’s 

(Poluentes Orgânicos Persistentes), que demoram muito tempo para se decompor e 

podem se acumular no organismo humano (POLEN, 2020).  

Um exemplo de extrema importância para compreender melhor os impactos 

causados pela indústria de beleza no planeta Terra é uso de microplástico na 

composição dos cosméticos. Diversos produtos apresentam microplástico 

(fragmentos muito pequeninos de plástico) em sua composição, o que é 
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extremamente nocivo ao meio ambiente, contribuindo com a contaminação dos 

oceanos em larga escala. Esta partícula é responsável pela alteração na composição 

de certas partes dos oceanos, prejudicando o ecossistema da região e 

consequentemente a saúde humana, além de retardar o crescimento de plantas e 

apresentar altos riscos para a vida marinha. 

                              
                                                   Fotografia 1: Microplástico 

Alguns sabonetes, cremes, pastas, géis e máscaras esfoliantes são um perigo 

para o ambiente. Esses produtos podem ser feitos com partículas de polietileno que, 

após o uso, caem diretamente na rede de esgoto. Mesmo quando há estações de 

tratamento, as microesferas de plástico dos cosméticos não são retidas pela filtragem 

de partículas, pois são muito pequenas, e acabam indo parar no oceano (ECYCLE, 

2019?). 

                              
Fotografia 2: Gráfico sobre aumento da produção de plástico 

A confecção destas mercadorias em casa, optando por ingredientes orgânicos 

e naturais de fácil acesso, sem a presença de substâncias químicas e priorizando o 
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uso de matérias primas originarias de fontes renováveis, não só contribuiria 

positivamente com a sociedade, mas também a si mesmo. Alguns ingredientes como 

os óleos vegetais e a manteiga de karité, são bons exemplos de materiais que podem 

ser utilizados para a confecção dos itens de beleza e que já estão presentes na vida 

cotidiana das pessoas.  

Produtos adaptados a esta nova realidade deixarão de contribuir para o 

aumento de microplásticos no meio ambiente, preservando a vida marinha e 

oferecendo maior valor agregado aos consumidores modernos (ROSA, 2019).  

Além do desenvolvimento de cosméticos sustentáveis caseiros que atendam 

as mesmas demandas que os industrializados e agridem bem menos o meio 

ambiente, é fundamental checar a procedência de determinados produtos comprados 

e conferir se estes apresentem os selos e certificações adequados, a fim de garantir 

ao consumidor que o item, de fato, apresenta os atributos de sustentabilidade.  

 
Fotografia 3: Selos de sustentabilidade 

Dessa forma, são chamados cosméticos sustentáveis aqueles que foram 

desenvolvidos levando em consideração todos os impactos de seu ciclo de vida, 

optando-se assim por alternativas que minimizem tais impactos. Além de possuírem 

a característica eco-friendly (amigável ao meio ambiente), podem dispor de atributos 

como Cruelty Free (não testado em animais) e Paraben Free (não contém Parabeno, 

ingrediente cancerígeno) (POLEN, 2020). 

Considerando tudo que foi dito anteriormente, como seria possíel criar 

cosméticos sustentáveis em casa, tão eficientes quanto os industrializados, de modo 

a contribuir positivamente na redução dos impactos ambientais terrestres? 
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Objetivos 

Objetivo geral: 

- Produzir cosméticos mais sustentáveis e tão eficientes quanto os industrializados. 

 Objetivos específicos: 

- Pesquisar a diferença entre os cosméticos orgânicos/naturais e industrializados; 

- Estudar o impacto ambiental que os cosméticos orgânicos/naturais e industrializados 

têm no meio ambiente; 

- Investigar os materiais necessários para a execução dos cosméticos 

orgânicos/naturais; 

- Fazer os cosméticos orgânicos/naturais; 

- Analisar a qualidade do produto, a partir desses critérios textura, cheiro, cor, 

hidratação, eficiência e praticidade. 

 

Materiais e Método 

Para realizar o experimento do creme hidratante será necessário:  

- manteiga de karité 

- óleo de coco 

- manteiga de cacau 

- óleo de amêndoas 

- Tigela  

- Colher para misturar 

- Panela  

- Batedeira  

- Recipiente com tampa 

1° etapa: Colocar todos os ingredientes (manteiga de karité, óleo de coco, manteiga 

de cacau e óleo de amêndoas) em uma tigela de vidro para que eles derretam 

uniformemente em banho maria 

2° etapa: Assim que a mistura ficar bem homogênea, a colocaremos na geladeira até 

endurecer  

3° etapa: Depois que tirar da geladeira, bater o creme na batedeira até chegar em 

uma textura cremosa de creme  
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4° etapa: Assim que o nosso creme estiver com uma boa textura, é só colocar em 

potinhos de vidro com tampas. 

Para desenvolver o experimento, a quantidade de certos ingredientes será 

alternada (variável independente) com o objetivo de encontrar a melhor fórmula para 

o creme hidratante mais eficaz possível. Para avaliar os experimentos realizados, a 

cor, textura, cheiro, aparência e hidratação serão avaliados.  

Os ingredientes e a composição química do protótipo não serão alterada, 

caracterizando assim as constantes do teste. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram como o esperado. O creme hidratante ficou pronto em 

aproximadamente 2 dias, devido às etapas da produção, e principalmente o 

esfriamento, que levou em média um dia para ficar 100% duro e no ponto certo de 

batê-lo. Assim que o creme foi batido para ficar com uma textura aveludada ele ficou 

pronto e perfeito, com a consistência ideal para uso, porém um pouco oleoso por conta 

dos ingredientes utilizados, mas nada que afetasse no resultado, porque o ele 

funcionou perfeitamente e hidratou muito, tanto a pele, quanto os lábios. 

Por ser um cosmético natural e sem conservantes, talvez ele teria dificuldades 

com a consistência ideal do produto, e um possível mau odor, porém o cheiro ficou 

bem suave, praticamente nulo, e a textura muito boa também, mas é preciso que o 

creme seja guardado em ambientes com temperaturas não muito quentes, se não ele 

derrete e fica muito líquido para o uso, mas caso isso ocorra é só colocar 

aproximadamente 20 minutos na geladeira que ele endurece novamente. 

A imagem a seguir mostra os ingredientes necessários sendo derretidos em 

processo de banho maria: 
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A tabela abaixo mostra o protótipo em três estágios diferentes, em uma fase 

intermediaria de sua confecção. Nota-se que houve mudanças significativas quanto 

sua textura e cor durante o período de resfriamento na geladeira. 

 

Creme segundos depois 

de ser colocado para    

resfriar  

Creme no meio do seu 

processo de resfriamento  

Creme já resfriado  

   

Textura mais liquida, cor 

alaranjada e certa 

translucidez. 

Textura mais firme, cor 

entre amarelo e laranja e 

não possui mais 

translucidez. 

 Textura solidificada e 

densa, cor amarelada, 

apresentando              

opacidade  
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Creme após ser batido na batedeira 

Os dados obtidos nos resultados foram conforme o planejado, a discussão se 

baseia na eficácia do produto e como o processo foi finalizado com sucesso. O 

cosmético, por conta de sua fórmula e consistência, tem suas recomendações básicas 

como conservar em ambientes que não sejam quentes. Outra recomendação é por 

conta de sua textura um pouco oleosa é indicado para peles menos sensíveis. O 

produto foi produzido com ingredientes naturais e teve um perfeito resultado. 

 
Resultado final 
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Conclusão 

Tendo em mente os resultados obtidos durante a realização do experimento, 

podemos concluir que o processo de produção de cosméticos mais sustentáveis em 

casa é uma opção viável que trará diversos benefícios para o usuário e para a 

natureza, além de apresentar um bom desempenho funcional, podendo substituir 

perfeitamente os produtos industrializados que, como falado anteriormente, causam 

diversos prejuízos no meio ambiente. 
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Resumo 

Cada vez mais a necessidade do plástico convencional e sua produção aumentam 
intensamente e, por consequência, destacam-se sérios problemas ambientais e 
socioeconômicos no mundo. A poluição causada pelos resíduos plásticos e a 
dificuldade para encontrar novas reservas de petróleo, por exemplo, são algumas das 
sérias adversidades criadas pelo material. Diante de um contexto de necessidade de 
novas alternativas para o petroplástico, o experimento visa criar dois bioplásticos de 
cada uma das três bases biológicas diferentes para que esses e mais dois plásticos 
convencionais passem por testes que comprovem a eficiência dos produtos caso 
fossem utilizados para funções variadas. Foram escolhidas as bases de (a) amido de 
milho e vinagre, de (b) amido de batata e mandioca e de (c) gelatina. Após a produção 
dos materiais, ocorreram os as principais características testadas foram a solidez, 
impermeabilidade, elasticidade e resistência a baixas temperaturas. Ademais, ainda 
foi feito um registro da situação posterior dos bioplásticos horas depois do último teste. 
Por fim, cada plástico teve algum problema em pelo menos um teste e, portanto, 
nenhum alcançou a condição de sucesso total. No entanto, é de suma importância 
ressaltar que os bioplásticos tiveram sucesso em alguns testes e não podemos 
destacar a alternativa de que, em um experimento que não fosse caseiro e tivesse 
tecnologias de produções industriais, o completo sucesso poderia talvez ser 
alcançado e, portanto, os bioplásticos poderiam ser uma eco-friendly alternative para 
o plástico convencional. 

Palavras-chave: plásticos; polução; meio ambiente; base biológica. 

 

Abstract 

Increasingly, the need for conventional plastic and its production are intensely rising 
and consequently critical environmental and socioeconomic problems in the world are 
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standing out. Pollution caused by plastic waste and the difficulty in finding new oil 
reserves are some of the serious adversities related to its use. In a context of need for 
new alternatives to fossil-fuel plastics, the experiment aims to create two bioplastics 
from each of the three different bio-bases so that these plastics and two more 
conventional plastics undergo tests to prove the efficiency of the products. The plastics 
chosen were bio-based on (a) corn starch and vinegar, (b) potato starch and cassava 
starch and (c) gelatin. After the production of materials, the main characteristics tested 
were solidity, impermeability, elasticity and resistance to low temperatures in four 
different tests. Finally, each plastic had some problem in at least one test and therefore 
none reached the full success condition. However, it is of paramount importance to 
emphasize that bioplastics were successful in some tests and we cannot rule out the 
alternative that, in an experiment that was not homemade and had industrial production 
technologies, a real success could be achieved and therefore bioplastics could be an 
eco-friendly alternative to conventional plastic. 

Keywords: plastics; pollution; environment; bio-based. 

 

Introdução 

Nos dias atuais, os plásticos são extremamente necessários no 

desenvolvimento de diversos produtos e, cada vez mais, sua produção vem 

aumentando e diversificando-se (AMORIM, 2019). Ademais, diante de um contexto de 

intensos processos de crescimento populacional e urbanização, a geração de 

resíduos sólidos não biodegradáveis pela indústria de plástico apresenta crescimentos 

exorbitantes e os plásticos estão progressivamente tornando-se um grande problema 

socioambiental (SALAMONI et al., 2007?; FAKHOURI, 2009). 
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Figura 1: Produção de plástico anual medida em toneladas 

Percebe-se, portanto, a gritante necessidade de discutir e trazer à tona a 

questão do enfrentamento das adversidades causadas por plásticos convencionais. 

Isto posto, destaca-se a alternativa da substituição desse material pelos bioplásticos.  

Para o melhor entendimento do porquê da escolha do grupo dos bioplásticos, 

é necessário, primeiramente, definir e diferenciar os conceitos do petroplástico e 

bioplástico. Enquanto os plásticos convencionais ou petroplásticos caracterizam-se 

por serem aqueles derivados de petróleo que demoram centenas de anos para serem 

decompostos, os bioplásticos, para serem classificados de tal forma, devem satisfazer 

ao menos uma das seguintes características (AMORIM, 2019):  

1. Apresentar base biológica  

2. Ser biodegradável 
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Figura 2: Tipos de bioplásticos e as características específicas e necessárias para tal classificação. 

Os bioplásticos apresentam diversos benefícios tanto sociais quanto 

ambientais que serão explicados nessa introdução. Primeiramente, é importante citar 

o fato de que esses materiais poluem significantemente menos do que os derivados 

do petróleo. Os plásticos convencionais causam um considerável aumento de dióxido 

de carbono na atmosfera. Por outro lado, muitos bioplásticos, pelo fato de serem 

compostos de vegetais que captam gás carbônico ao fazer fotossíntese, não têm 

graves consequências para o meio ambiente (AMORIM, 2019).  

Ademais, a poluição causada pelos plásticos convencionais também está, 

como citado anteriormente, relacionada à destinação dos resíduos sólidos. Esse 

intenso descarte nas águas e nos solos prejudica muito o meio ambiente e agride de 

forma direta a fauna, flora e as diversas formas de vida do planeta.  Nos dias atuais, 

há a estimativa de que aproximadamente 25 milhões de toneladas de lixo são 

despejadas nos oceanos anualmente, das quais 60% a 80% são plásticos (AZEREDO 

et al., 2019). Para se ter uma ideia, segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), no ano de 2050, o planeta Terra poderá estar diante de uma triste realidade 
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em que o mar seria composto mais por plásticos do que peixes. Em contrapartida, os 

bioplásticos aparecem novamente como solução na questão da poluição, já que os 

materiais podem resultar em matéria orgânica e os duráveis podem passar por um 

simples processo de reciclagem. 

 

Figura 3: “Grande Ilha de Lixo do Pacífico”, região do Oceano Pacífico composta principalmente por 

plástico 

Nos últimos anos, a dificuldade para achar reservas de petróleo vem se 

tornando cada vez mais nítida e preocupante para a indústria dos petroplásticos. 

Ademais, o preço do petróleo, segundo previsões do Banco Mundial, aumentará nos 

próximos anos. Dessa forma, embora os bioplásticos ainda sejam mais caros do que 

os plásticos convencionais, a dependência do petróleo cada vez maior no mundo, o 

crescimento da preocupação e interesse de consumidores com o meio ambiente e os 

avanços na indústria dos bioplásticos devem gerar a ascensão e a maior competição 

desse material no mercado dos plásticos (AMORIM, 2019). Consequências 

socioeconômicas disso serão e, em alguns casos, já são facilmente observadas. 

Segundo a European Comission, por exemplo, a bioeconomia foi capaz de gerar mais 

de 22 milhões de empregos para a União Europeia em 2009. 

Levando em consideração as bases biológicas, existem diversas bases que 

podem ser utilizadas para a produção de bioplásticos, cujas características diferem 

entre si. Esses diferentes bioplásticos, bem como seus atributos, serão melhor 
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explorados nas próximas seções deste artigo. Como já mencionado, há, de fato, 

grande variedade de bioplásticos, mas vale destacar dois dos principais exemplos de 

bases que são o amido proveniente de milho, cascas de mandioca ou de batata e a 

gelatina (FAKHOURI, 2009; ALMEIDA et al., 2020). 

      

Figura 4: Produtos feitos a partir de bioplásticos de base de amido de milho pela empresa 

“Biomaniac” 

Diante dessa multiplicidade de materiais, uma pergunta a respeito dos bioplásticos deve 

ser feita:  

• É possível desenvolver bioplásticos de forma caseira e com ingredientes simples que 

são realmente de qualidade? 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Investigar a prototipagem, as qualidades e as características de bioplásticos de 

diferentes bases biológicas para a substituição de plásticos convencionais. 

Objetivos Específicos 

• Pesquisar mais sobre os tipos de bioplásticos, bem como seus materiais e 

métodos de criação. 

• Selecionar os bioplásticos que serão, de fato, produzidos pelo grupo. 

• Estabelecer os critérios que serão, após a fabricação dos bioplásticos, 

analisadas pelo grupo. 
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• Produzir os bioplásticos em casa. 

• Observar, tirar fotos e anotar, durante o experimento, sobre o processo de 

fabricação dos bioplásticos. 

• Investigar as características do processo de prototipagem completo e dos 

resultados finais de cada bioplástico. 

 

Materiais e Método 

Materiais 

• Para produção do Bioplástico a base de amido de milho e vinagre: 

- 10ml de água destilada 

- 0,5 a 1,5g de glicerol 

- 1,5g de amido de milho 

- 1ml de vinagre branco 

- 1 a 2 gotas de corante alimentício 

- Espátula 

- Fogão 

- Panela 

- Papel-manteiga 

• Para produção do Bioplástico a base de amido de batata e mandioca: 

- 5 batatas de tamanho médio  

- 4 mandiocas médias 

- Peneira 

- Liquidificador  

- Frigideira 

- Papel-manteiga 

- Fogão 

- 12,5ml de glicerina 

- 12,5ml de ácido acético 

- 0,65L de água 
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• Para produção do Bioplástico a base de gelatina: 

- 3g de glicerol 

- 12g de gelatina  

- 60 ml de água quente 

- Espátula 

- Panela 

- Fogão 

- Papel-manteiga                                                                    

• Para testes dos bioplásticos:   

- Plástico convencional (Nível 1 – controle do projeto) 

- Freezer 

- Balança 

- Água 

- Fita crepe 

- Pregador de roupa  

- Pilha 

- Clips 

- Socador de madeira  

- Espátula  

- 2 Pratos 

Métodos 

v Para iniciar o experimento, foram produzidos os seis bioplásticos sendo dois 

de cada tipo: 

Figura 5: Esquematização de desenvolvimento dos bioplásticos. 
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Ø Bioplástico a base de amido de milho e vinagre (2 tentativas):   

Primeiramente, foram agrupados todos os ingredientes na panela e misturados 

com uma espátula até um ponto em que já não havia mais caroços. A panela foi 

colocada no fogão, a mistura foi aquecida a fogo médio-baixo e o processo de mexer 

com a espátula continuou. Tirou-se a mistura quando essa tornou-se pouco mais 

transparente e grossa e tudo foi despejado e espalhado no papel-manteiga. Por fim, 

o material foi deixa de lado secando no papel-manteiga por dois dias. 

Ø Bioplástico a base de amido de batata e mandioca (2 tentativas):  

De início, cortou-se as cascas de batata e mandioca e foram coloc 

aproximadamente 150g de casca e 0,65L de água no liquidificador e triturou-se a 

mistura. Em seguida, coou-se o conteúdo com uma peneira, depositou-se o líquido 

em dois béqueres e deixou-se em repouso por uma hora. O amido foi decantado para 

o fundo dos béqueres e a água pôde ser facilmente retirada. O amido obtido, que teve 

por volta de 30g, foi colocado numa frigideira com 100ml de água, 12,5ml de glicerina 

e 12,5ml de ácido acético. Essa combinação foi deixada no fogão em fogo médio e 

misturada até o ponto em que o conteúdo estava com aspectos gelatinosos. 

Finalmente, transferiu-se a mistura para um papel-manteiga, onde foi deixada para 

secar por 5 dias. 

Ø Bioplástico a base de gelatina (2 tentativas): 

Para iniciar esse processo, todos os ingredientes foram misturados numa 

panela e mexidos com uma espátula até que não houvesse caroços. Posteriormente, 

colocou-se a panela no fogão para que fosse aquecida a fogo médio-alto até que o 

conteúdo começasse a espumar. Assim, o conteúdo foi despejado no papel-manteiga, 

misturado de forma que não houvesse caroços e, em seguida, deixado secando por 

dois a três dias.  

v Nesse momento, com os quatro plásticos já feitos, os bioplásticos passaram 

por quatro etapas de testes diferentes: (Vale destacar a utilização do plástico 

convencional, que não foi produzido, como controle do experimento). 
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1. Considerando que os bioplásticos, assim como o plástico convencional, isto é, 

o nível 1 (controle) deviam estar no estado sólido, foi avaliado se, após o final 

do processo de descanso dos três bioplásticos, os materiais estão, de fato, 

sólidos e nas condições esperadas ou ainda em aspectos de viscosidade e 

maleabilidade por meio do uso de materiais como espátula, socador de madeira 

e até mesmo com os dedos das mãos. 

                            Figura 6                                                                    Figura 7 

                         

 Figura 8                                                                    Figura 9 

Figura 6: Esquematização do primeiro teste. 

Figura 7: Primeiro teste sendo realizado com bioplástico de amido de batata e mandioca. 

Figura 8: Primeiro teste sendo realizado com bioplástico de amido de milho e vinagre. 

Figura 9: Primeiro teste sendo realizado com bioplástico de gelatina. 

Extra: Como o grupo determinou que, diante dos testes, não seria necessário separar 

porções de tamanho exatamente iguais de cada plástico, foram separadas porções 

de tamanhos similares (inclusive do controle) para utilização nas próximas etapas. 
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2. Após o término do desenvolvimento dos bioplásticos, foram derramadas 50ml 

de água nos materiais a fim de testar a impermeabilidade dos materiais. Era 

esperado que o material fosse impermeável e não fosse vazado.  

Figura 10                                                  Figura 11 

Figura 10: Segundo teste sendo realizado com bioplástico de gelatina. 

Figura 11: Segundo teste sendo realizado com bioplástico de amido de batata e mandioca. 

3. A terceira etapa consistia em prender uma parte do material numa superfície 

elevada utilizando fita crepe e a outra em objetos que exerceram força para 

baixo nos plásticos. Dessa forma, considerando o peso do objeto e a gravidade 

como constantes, os plásticos foram esticados com a mesma força e pode-se 

testar a elasticidade dos materiais. Nesse teste, para criar uma investigação 

mais profunda, foram utilizados dois objetos de massa diferentes como peso: 

um pregador de roupa (7g) e uma pilha comum presa a um clips por meio de 

fita crepe (25g). 

 

Figura 12                                          Figura 13                                  Figura 14 
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Figura 12: Esquematização do terceiro teste.          

Figura 13: Terceiro teste sendo feito com bioplástico de amido de milho e vinagre puxado por pregador. 

Figura 14: Terceiro teste sendo feito com plástico convencional puxado por pilha. 

4. Devia ser testada a resistência a baixas temperaturas. Assim, os materiais 

foram deixados em pratos dentro do congelador por 21 horas na temperatura 

de -22°C. 

     Por fim, todos os bioplásticos foram deixados por 24 horas em temperatura 

ambiente para que fosse possível observar se ocorria alguma alteração com os 

materiais. 

 

Resultados e Discussão 

Na primeira testagem dos bioplásticos, ao analisar se os materiais estavam 

sólidos ou ainda com aspectos de viscosidade, já foi possível perceber diferenças 

entre os bioplásticos. Enquanto ambos bioplásticos de base de gelatina, assim como 

o plástico convencional, estava sólido, mas com certa flacidez, os bioplásticos de base 

de amido de batata e mandioca era uma massa mole que não satisfazia as condições 

de solidez esperadas. Já o bioplástico a base de amido de milho e vinagre era sólido, 

mas ainda não atingia a condição de solidez esperada. Vale ressaltar que, no 

momento que as porções foram separadas, as de bioplástico a base de amido de 

milho e vinagre foram separadas do papel manteiga com certa dificuldade e, por esse 

motivo, ficaram rasgadas e furadas em algumas partes. 

No teste de impermeabilidade, os plásticos convencionais e os bioplásticos de 

gelatina tiveram sucesso total e a água não era capaz de passar pelos materiais 

(Figura 15). No caso do material de amido de batata e mandioca, por ainda ser uma 

massa e não algo totalmente sólido, a água não passava até certo momento, mas, 
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após poucos segundos, o material era furado pela água com facilidade (Figura 16). 

Podemos afirmar que o plástico de amido de milho e vinagre teve êxito nesse teste, 

pois as partes que não estavam vazadas da substância ficaram impermeáveis. 

Todavia, esse último bioplástico, por ter alguns buracos causados pelo papel-

manteiga, foi danificado e rasgado ao ser atingido pelo líquido (Figura 17).  

                        Figura 15                               Figura 16                                 Figura 17 

Figura 15: Água derramada no bioplástico de base de gelatina para testar impermeabilidade. 

Figura 16: Água é derramada no bioplástico de base de amido de batata e mandioca para testar 

impermeabilidade e material é furado. 

Figura 17: Bioplástico de amido de milho e vinagre rasgado após teste de impermeabilidade. 

No terceiro teste, o experimento de elasticidade, os bioplásticos de amido de 

milho e vinagre esticaram e não rasgaram com o pregador de roupa, mas rasgaram 

facilmente com a pilha. A situação dos plásticos de 

base de amido de batata e mandioca foi um pouco 

diferente: mais uma vez, por se tratar mais de uma 

massa do que um sólido, o material rapidamente 

separou-se em duas partes. Ademais, enquanto os 

petroplásticos esticaram sem romper-se com os dois 

pesos, os de base de gelatina rasgaram nos dois 

casos (Figura 18).  

Figura 18: Bioplástico de gelatina sendo rasgado em 

teste de elasticidade. 

No último teste, tivemos resultados positivos de 

todos materiais com exceção dos bioplásticos de base de gelatina, isto é, apenas esse 
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último apresentou mudanças ao ficar 21 horas no freezer, uma vez que saiu duro e 

totalmente solidificado, como uma pedra de gelo. Por fim, é importante ressaltar que 

todos os plásticos foram deixados na sombra em temperatura ambiente após sair do 

congelador como verificação final de evidentes mudanças nos materiais e apenas o 

bioplástico de base de gelatina apresentou grande mudança: a aparição de fungos 

com coloração cinza. 

 

              Figura 19                                         Figura 20                                   Figura 21 

Figura 19: Plástico convencional logo após de sair do congelador. 

Figura 20: Bioplástico de gelatina logo após de sair do congelador. 

Figura 21: Bioplástico de gelatina 24h após sair do congelador com alguns fungos. 

 

Tabela síntese de resultados dos plásticos em cada teste: 

 Plástico 

convencional 

Bioplástico de 

base de amido 

de milho e 

vinagre 

Bioplástico de 

base de amido 

de batata e 

mandioca 

Bioplástico de 

base de 

gelatina 

Teste 1 (condição 

de solidez) 

Sucesso total – 

totalmente 

sólido  

Sucesso 

parcial – 

parcialmente 

sólido 

Fracasso – 

tornou-se uma 

massa 

Sucesso total – 

totalmente 

sólido  

Teste 2 

(impermeabilidade) 

Sucesso total – 

totalmente 

impermeável  

Sucesso 

parcial – era 

impermeável, 

mas rasgou 

Fracasso – foi 

vazado 

Sucesso total – 

totalmente 

impermeável  
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Teste 3 

(elasticidade) 

Sucesso total – 

estica sem 

rasgar 

Sucesso 

parcial – 

rasgou apenas 

com a pilha 

Fracasso – 

rasgou 

Fracasso - 

rasgou 

Teste 4 (resistência 

a baixas 

temperaturas) 

Sucesso total – 

nenhuma 

mudança 

Sucesso total – 

nenhuma 

mudança 

Sucesso total – 

nenhuma 

mudança 

Fracasso – 

congelou 

Extra (Análise final 

de ocorrência de 

mudanças nos 

bioplásticos) 

Sucesso total – 

nenhuma 

mudança 

Sucesso 

parcial – 

acabou muito 

rasgado e 

despedaçado  

Sucesso total – 

nenhuma 

mudança 

Fracasso – 

apareceram 

fungos no final 

 

Conclusão 

Percebe-se, por meio dos experimentos executados, que o experimento não 

atingiu êxito total, uma vez que todos os bioplásticos feitos falharam em ao menos um 

teste e, dessa forma, não poderíamos utilizar esses materiais na direta substituição 

de um petroplástico, como o controle do experimento. No entanto, vale destacar que 

os plásticos, ainda que tenham sido desenvolvidos de forma caseira e com 

ingredientes simples e não utilizando tecnologias avançadas, tiveram sucesso em 

alguns testes. Portanto, poderíamos esperar resultados mais otimistas em produções 

industriais. 
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Resumo 

A grande quantidade de microplásticos, como o glitter, no ambiente marinho, vem 
gerando problemas ambientais e causando a morte de animais. Por isso, o 
experimento realizado visa a substituição de plásticos por bioplásticos.  No 
experimento, foram produzidas diferentes amostras de bioplásticos variando a 
quantidade de amido de milho. Assim como o esperado, os microplásticos 
biodegradáveis com mais amido ficaram mais rígidos e os com menos, mais 
maleáveis. Isso, no entanto, não interfere no objetivo do experimento, pois os 
bioplásticos seriam cortados de qualquer jeito para a substituição do glitter. Portanto, 
os objetivos foram totalmente atingidos, uma vez que houve êxito na prototipagem de 
um microplastico biodegradável. Outros testes com novas variáveis são de suma 
importância para se obter melhores alternativas sustentáveis e consequentemente 
diminuir a poluição marinha. 

Palavras-chave: Bioplástico; poluição; sustentabilidade; amido de milho.  
 

Abstract 

The large amount of microplastics such as glitter, in the marine environment has been 
causing environmental problems along with the death of animals. Therefore, the 
experiment carried out aims to replace plastics for bioplastics. Different samples of 
bioplastics were produced by varying the amount of corn starch. As expected, 
biodegradable microplastics with more starch became more rigid and those with less, 
more malleable. This, however, does not interfere with the objective of the experiment, 
as the bioplastics would be cut into smaller pieces to replace glitter. Thus, the goals 
were fully achieved, as the prototyping of a biodegradable microplastic was successful. 
Other tests with new variables are of paramount importance to obtain better 
sustainable alternatives and consequently reduce marine pollution. 

Keywords: Bioplastic; pollution; sustainability; corn starch. 

 

 

 



ReviSTEAM  
Turma G – Grupo 10 

 

  

482 

 

Introdução 

O desequilíbrio de cadeias alimentares, o aquecimento global e a poluição 

atmosférica são somente alguns dos exemplos de problemas causados pelos feitos 

do ser humano. Essas ações vêm progressivamente tornando a Terra menos 

sustentável e, por consequência, inabitável. Muitos cientistas encontram amparo na 

ideia da colonização de Marte, porém haverá tempo para o desenvolvimento de 

tecnologias que permitirão tal missão? Será possível garantir que os mesmos erros 

cometidos na Terra não sejam replicados em uma segunda chance?   

Em meio a essas questões e a situação atual do planeta água, acredita-se na 

necessidade da busca de soluções para preservar a permanência no ambiente 

terrestre, junto com a desencriptação da forma de vida sustentável. Como seu próprio 

nome indica, o planeta água, possui a água como substância principal, presente em 

cerca de 70% da superfície terrestre. Portanto, o projeto dá ênfase na redução da 

poluição nos mares, a partir do desenvolvimento de um microplástico biodegradável 

visando a proteção das espécies marinhas. 

Microplásticos são fragmentos de plástico com comprimento menor do que 

5mm. Métodos simples como a lavagem de roupas sintéticas, uso de esfoliantes e 

glitters podem causar o despejo inapropriado deles no oceano ou em outros corpos 

d'água. 

Os microplásticos primários ou secundários são duas variantes deste tipo de 

resíduo que correspondem a cerca de 15% a 31% e 69% a 81%, respectivamente, da 

quantidade total de microplásticos no oceano.  

Os primários têm origem em resíduos cosméticos, residenciais e industriais, já 

os secundários resultam do processo de degradação de polímeros, como o 

Politereftalato de etileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poliuretano (PU), 

policloreto de vinila (PVC) e nylon (PA).  

 

Figura 1: Peixe 

ingerindo os 

microplásticos 

provenientes da 

garrafa pet no 

oceano. 

Figura 2: Microplásticos 

comparados com grãos de 

areia em um dedo 

humano. 
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De acordo com o CSIRO ‘‘Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation’’, em outubro de 2020 havia mais de 14 milhões de toneladas de 

microplásticos no chão oceânico e esse número está apenas aumentando. Isso não 

só afeta a vida marinha, mas também a vida terrestre.  

 

Microplásticos possuem a capacidade de sufocar animais marinhos e também 

de lesioná-los, já que tais possuem as extremidades afiadas, podendo causar dano 

as guelras, nadadeiras, órgãos internos de animais entre outros. A ingestão desses 

resíduos causa a perda de apetite das espécies resultando na diminuição da energia 

desses seres vivos. Isso altera os padrões da alimentação dos animais e sua 

habilidade de reprodução, podendo também causar um envenenamento e 

consequentemente a morte. Esse tipo de plástico não afeta somente aos peixes, mas 

também mamíferos aquáticos e corais, já que todos obtêm seu alimento do oceano. 

Eles também podem ser ingeridos por humanos, já que os peixes são grande parte 

da alimentação do homem. O acúmulo de microplásticos no oceano fez com que 

bilhares de peixes e outros mamíferos aquáticos fossem contaminados, fazendo com 

que a substituição de microplásticos poluentes por biodegradáveis seja cada vez mais 

relevante. 

Com o passar dos anos, novas descobertas foram realizadas, como alguns 

tipos de microplásticos biodegradáveis, por exemplo, a base de amido e gelatina 

plastificados por glicerol e água, capazes de serem moldados na forma de 

descartáveis (SEBIO, 2003) ou até mesmo por aproveitamento de resíduos 

agroindustriais como os da uva (MACHADO et al., 2020). As descobertas mostram 

que é possível a produção de um microplástico biodegradável a partir de elementos 

fáceis de serem encontrados. Para reduzir os impactos do microplástico no ambiente 

marinho, é necessário que este tenha propriedades favoráveis para sua 

decomposição em contato com a água, sendo o material que será testado neste artigo. 

Figura 3: Poluição 

do mar por 

microplásticos. 
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O plástico biodegradável obtido a partir de matérias-primas de fontes 

renováveis, como: milho, cana-de-açúcar etc., apresentam menor dano ao meio 

ambiente, porém nem sempre podem ser utilizados pois contêm certa limitação 

técnica, tornando sua processabilidade mais difícil (BRITO et al., 2011), porém será 

testado ao longo deste artigo.  

Com base no que foi exposto, o grupo se propôs a testar a produção de um 

bioplástico e, com isso, elaborou-se a pergunta da pesquisa: A diferença na 

quantidade de amido de milho nos protótipos de bioplástico, interfere em suas 

características e eficácia? 

 

Objetivos 

Objetivos gerais 

- Prototipar um substituto biodegradável para microplásticos que não polua o oceano. 

Objetivos Específicos  

- Estudar a respeito dos plásticos biodegradáveis e suas propriedades; 

- Produzir plástico biodegradável; 

- Simular o ambiente marinho; 

- Analisar o comportamento dos bioplásticos produzidos; 

- Comparar a eficiência das diferentes receitas de bioplásticos com diferentes 

quantidades de amido. 

 

Materiais e Método 

Materiais	

- 146 gramas de amido de milho	

Figura 4: 

Microplásticos 

(glitter) 

biodegradáveis. 
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- 960mL de água 	

- 300 gramas de sal	

- 4 colheres de sopa de glicerina	

- 60mL de vinagre	

- 4 recipientes iguais	

- Espátula 	

- Recipiente para o ambiente marinho	

- Balança de cozinha	

- Copo medidor	

- Panela 	

- Colher de sopa	

- Tesoura	

- Corante alimentício 	

	Método	

Produção do bioplástico	

- Foi misturado um quarto de xícara de amido de milho com uma xícara de água em 

um recipiente;	

- Foi adicionada uma colher de sopa de glicerina a mistura;	

- Foram adicionadas três colheres de sopa de vinagre;	

- Foi adicionado corante alimentício;	

- Foi levado ao fogo em temperatura média e misturado;	

- Em uma textura mais densa, foi retirado do fogo e deixado esfriar;	

- Quando frio, foi espalhado em um vidro e deixado secar por alguns dias. 

Análise do bioplástico	

- Foi analisada a cor, odor e rigidez dos bioplásticos formados;	

- Foi testada a rigidez do bioplástico tentando cortá-lo com uma tesoura.		

Simulação da degradação em ambiente marinho	

- Foram adicionados 75 gramas de sal em cada um dos 4 recipientes com 250mL de 

água e misturado;	

- O bioplástico foi introduzido nos ambientes marinhos simulados;	

- Foi observada a mudança nos aspectos analisados anteriormente. 
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Resultados e Discussão 

Prototipou-se 4 amostras de microplástico biodegradável, variando sua 

quantidade de amido de milho em 2 experiências simultâneas. No nível 1 (controle) a 

quantidade de amido de milho foi de 32 gramas, no nível 2 foi de 40 gramas, no nível 

3 foi de 24 gramas e no 4, de 50 gramas. Nos experimentos, foi avaliada a textura e 

rigidez do bioplástico, além do odor e nível de degradação na simulação do ambiente 

marinho, em aproximadamente 1 semana.  

 

 

1) Análise dos bioplásticos: 

Os bioplásticos com mais amido, no nível 2 e 4, foram os que mais rápido 

secaram e, os que mais racharam. O nível controle também rachou, porém ficou 

menos rígido que os 2 com mais amido. Já o nível 3, com menos amido, foi o que 

ficou inteiro e menos rígido. Como o objetivo deste experimento era a prototipagem 

de um microplástico biodegradável para uma possível substituição do glitter, esse fator 

Figura 5: Misturas para a realização do 

bioplástico antes de ser levado ao fogo. 
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não interferiu, uma vez que o plástico já seria cortado em pequenos pedaços, porém, 

para outros experimentos, isso pode ser relevante. 

 

 

A hipótese de que com mais amido o bioplástico ficaria mais rígido foi 

comprovada. Isso pode ser explicado por meio dos testes de rigidez realizados em 

ambos os experimentos, nos quais os plásticos foram cortados com uma tesoura e 

dobrados. O que obteve melhores resultados foi o bioplástico do nível 3, ou seja, o 

com menos amido. O odor nos primeiros dois dias era forte é parecido com o cheiro 

de vinagre. As características observadas nos dois experimentos variaram, o que 

pode ser devido à variação de marcas nos ingredientes para a realização do 

bioplástico e, até mesmo, o meio ambiente em que eles ficaram. 

2) Análise do bioplástico no ambiente marinho 

Durante uma semana, os bioplásticos foram observados em temperatura 

ambiente e com incidência indireta de luz solar e artificial e, não houve nenhuma 

mudança em sua textura e não foi notado nenhum indício de degradação. 

 

Figuras 6 e 7: Bioplásticos secos. 
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Com o tempo seco, parte da água contida na simulação evaporou e o sal ficou 

depositado no fundo do recipiente. Além disso, ele também “grudou” no vidro do pote 

com a simulação. 

 

 
 
 
 
 

Figuras: 14 e 15: Quarto dia do bioplástico na 

simulação do ambiente marinho. 

Figuras 16 e 17: Quinto dia do bioplástico na 

simulação do ambiente marinho. 

Figuras 18 e 19: Sexto dia do bioplástico na 

simulação do ambiente marinho. Figuras 20 e 21: Sétimo dia do bioplástico na 

simulação do ambiente marinho. 

Figuras 22, 23, 24 e 25: Resultados finais do experimento 1 
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Com base em tudo que foi exposto, os bioplásticos que se mostraram mais 

eficazes foram o 1 e 3, pois estavam menos rígidos e consequentemente mais fáceis 

de serem cortados e manuseados. 

 

Conclusão 

Com o experimento, foi possível comprovar que, de fato, a quantidade de amido 

de milho interfere na eficácia do bioplástico, os protótipos com mais amido, assim 

como foi proposto na hipótese, possuíam a consistência mais rígida e eram mais 

quebradiços em relação aos com menos quantidade de amido de milho. A receita do 

nível 3, foi a que resultou no produto com a melhor qualidade, uma vez que a rigidez 

era menor e, portanto, mais fácil de ser cortado e, isso apresenta a possibilidade da 

substituição de plásticos normais por biodegradáveis. A importância da realização de 

mais experimentos com diferentes variáveis é grande para que seja possível, 

eventualmente, eliminar o uso de plásticos poluentes. Acredita-se que os objetivos 

deste projeto foram parcialmente atingidos, uma vez que embora os bioplásticos 

tenham sido eficientes, não puderam ser observados índices de degradação do 

bioplástico no ambiente marinho em 7 dias. 
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Resumo 

Devido aos níveis crescentes de lixo e descarte inadequado de plástico que 
inevitavelmente prejudica nossa biosfera, a criação de plástico biodegradável tornou-
se algo em que todos deveriam investir. Foi olhando para as previsões sombrias do 
futuro de nosso meio ambiente que o grupo decidiu buscar opções alternativas e mais 
sustentáveis de plástico. O principal objetivo do grupo é comprovar a possibilidade de 
introdução desse novo plástico em substituição às resinas petroquímicas, 
considerando as questões ambientais e a viabilidade do produto, tanto em suas 
aplicações quanto economicamente. Para iniciar o experimento, preparamos os 
materiais para fazer uma mistura, deixando-a em repouso. Em seguida, será 
despejado em uma panela e deverá atingir a consistência esperada. A obtenção de 
um plástico biodegradável a partir do amido de batata não obteve sucesso, pois o 
resultado apresentou um aspecto final diferente do esperado, não atingindo a 
consistência necessária. Depois de analisar os resultados das tentativas do grupo de 
produzir bioplástico a partir do amido de batata, concluiu-se que os experimentos 
foram, objetivamente, um fracasso. No entanto, o resultado desses experimentos não 
significa que o bioplástico não seja um substituto plausível para o plástico regular. 
Significa simplesmente que é necessária uma abordagem diferente em relação ao 
problema. 

Palavras-chave: bioplástico; amido de batata; opções sustentáveis; 
biodegradável; meio ambiente. 

 

Abstract 

Due to the increasing levels of littering and inappropriate sorting of plastic that 
inevitably hurts our biosphere, the creation of biodegradable plastic has become 
something that all should invest in. And it was looking at the bleak prospects for the 
future of our environment that the group decided to look for alternative and more 
sustainable plastic options. The group’s main goal is to prove the possibility of 
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introducing this new plastic in substitution of petrochemical resins, considering the 
environmental issues and the product's viability, both in its applications and 
economically. To start the experiment, we prepare the materials to create a mixture, 
leaving it to rest. Then, it’ll be poured into a pan and must reach the expected 
consistency. Obtaining a biodegradable plastic from potato starch proved 
unsuccessful, as the result presented a final appearance different from that expected, 
not reaching the consistency needed. After analyzing the results of the group’s 
attempts of producing bioplastic from the potato starch, it was concluded that the 
experiments were, objectively, a failure. However, the outcome of these experiments 
does not mean that bioplastic is not a plausible substitute for regular plastic. It simply 
means that a different approach towards the issue is needed. 

Keywords: bioplastic; potato starch; sustainable options; biodegradable; 
environment 
 

Introdução 

Atualmente, o tema "meio-ambiente" é amplamente discutido devido às marcas 

que o ser humano vem deixando no planeta. Ao comentar sobre tal assunto, o uso 

desregulado do plástico e seu descarte inapropriado é uma questão que não pode 

deixar de ser mencionada, uma vez que os impactos de tal material vem se tornando 

cada vez mais aparentes. Além de contaminar os oceanos e ameaçar a vida dos seres 

vivos, incluindo a do ser humano, o plástico se tornou um produto inevitável na 

atualidade. Das garrafas de refrigerante, até hastes de cotonete, escovas de dente, 

ou até mesmo suportes para componentes eletrônicos, pode-se concluir que este 

polímero sintético está profundamente infiltrado no cotidiano da existência humana 

(COUTINHO et al., 2004). 

Diante de todas essas informações, percebe-se que a possibilidade de retirar 

esse material do mercado é quase inimaginável. Então, partindo de tal pretexto, o 

grupo foi em busca de uma alternativa para o plástico atual, de forma que seja viável 

economicamente e que não prejudique o meio-ambiente. 

Após pesquisas realizadas pelo grupo e resultados obtidos através dos 

diversos métodos que vêm sendo desenvolvidos e que poderiam ser implantados na 

produção do bioplástico, foi considerado como mais viável a produção de polímeros a 

partir do amido da batata. Essa técnica na elaboração do plástico mostrou eficiência 

ao realizar testes qualitativos de resistência, flexibilidade, textura e degradação, 

mostrando a possibilidade de substituição aos plásticos já existentes derivados de 
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fontes fósseis e não renováveis. Além de suas particularidades, apresenta uma 

fabricação mais simples e de menor custo econômico se comparada a da cana-de-

açúcar, por exemplo. 

A confecção deste plástico biodegradável consiste em uma metodologia 

conhecida como casting, baseada na solubilização do amido e na obtenção de uma 

substância gelatinosa que posteriormente formará o filme plástico, um produto gerado 

através de fontes renováveis que ainda pode ser tingido e também aplicado em 

diversas embalagens, trazendo grandes benefícios e contribuindo ao meio ambiente 

e aos seres humanos, consequentemente. 

Há possibilidade da substituição de plásticos convencionais, utilizados 

atualmente, por plásticos biodegradáveis, sustentáveis e de baixo custo? 

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

- Comprovar a possibilidade de introduzir essa nova alternativa na produção do 

plástico em substituição das resinas petroquímicas, considerando as questões 

ambientais do nosso planeta e a viabilidade do produto, tanto em suas 

aplicações como economicamente. 

Objetivos Específicos:  

- Buscar a produção um material plastificado com elementos caseiros e 

biodegradáveis.  

- Estudar a possibilidade de introduzir o plástico biodegradável feito com amido 

de milho de uma forma sustentável e viável à economia. 

- Analisar se a introdução de tal plástico biodegradável ao mercado seria 

possível nos dias atuais. 

- Pesquisar se eventualmente tal material biodegradável poderia substituir o 

plástico atual no mercado. 
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Materiais e Método 

Materiais totais: 

● 1800 ml de água 

● 5 batatas  

● 180 ml de glicerina  

● 180 ml de vinagre 

● Liquidificador 

● Panela 

● Colher de pau 

● Recipiente de vidro 

Tentativa 1: 

Para iniciar o experimento foram separados os ingredientes e materiais 

necessários. Então, 550ml de água e as 2 batatas (cerca de 550g) foram adicionadas 

no liquidificador e batidas até que formassem uma mistura homogênea e branca, 

peneirada, o grupo adicionou a mistura em um recipiente para descansar até atingir a 

consistência e coloração mais próxima possivel à desejada pelo grupo. 

 

Na segunda etapa, um integrante adicionou a mistura em uma panela, onde 

foram acrescentados um pouco mais de água (cerca de 100 ml), 60ml de vinagre e 60 

ml de glicerina. Acendido o fogo, manteve-se a mistura em movimento constante (com 

uma colher) para evitar a queima em certas partes. 

 

Na terceira etapa, após a mistura atingir a consistência desejada, a mesma foi 

despejada novamente em um recipiente para deixá-la descansar.  
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Tentativa 2: 

Foram separados os ingredientes novamente e adicionados cerca de 50ml a 

mais de água na primeira etapa, para ajudar no momento de bater a mistura no 

liquidificador. 

 

Já na segunda etapa, foram reduzidos 50ml de água, sendo adicionadas as 

mesmas quantidades de vinagre e glicerina (60ml de cada). 

 

A terceira etapa permaneceu a mesma, porém com um diferente resultado. 

 

 

 

Resultados e Discussão 
A obtenção de um plástico biodegradável proveniente do amido da batata se 

mostrou mal sucedida nas 3 tentativas realizadas pelo grupo, visto que o resultado 

apresentou uma aparência final distinta da prevista, caracterizada por um difícil 
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manuseio e excluindo totalmente as propriedades e aspectos presentes no plástico 

comum, como a maleabilidade, textura e flexibilidade. 

O experimento mostrou que com esses materiais e quantidades não é possível 

obter um resultado que apresente a eficácia necessária para ser transformado em uma 

garrafa, sacola ou recipiente, por exemplo, visto que o resultado apresentado foi uma 

mistura pegajosa, mole e com uma consistência longe do esperado. Em contrapartida, 

os resultados esperados eram de uma mistura consistente que endurecesse 

rapidamente para logo depois ser utilizado na confecção de objetos plastificados, o 

que não foi possível com o resultado obtido.  

 No esperado a mistura seria transparente e de fácil manuseio, o que difere muito 

do resultado atingido pelo grupo. As características esperadas a partir do experimento 

mostrariam o resultado com aspectos semelhantes ao plástico convencional.  

 O grupo previu dificuldades e riscos que ocorreram durante o processo de 

realização do experimento, esses foram: o ponto da mistura diferir do esperado, a 

textura ficar diferente do plástico convencional e não endurecer durante o processo de 

secagem. Tais foram as principais razões para nenhuma das tentativas realizadas pelo 

grupo serem efetivas e poderem futuramente funcionar como o plástico atualmente 

utilizado. 

 

Conclusão 

Em vista dos resultados obtidos, apesar das tentativas não alcançarem o objetivo 

aguardado pelo grupo, ainda sim existem diversos outros modos em que é possível 

desenvolver novos experimentos a fim de elaborar um bioplástico. Concluímos que o 

modo de preparo e elementos utilizados na realização das três tentativas não nos 

levaram a finalidade esperada, descartando então a produção de bioplástico a partir 

desses mesmos ingredientes, proporções utilizadas e modo de preparo. O amido da 

batata, ainda que tenha falhado na experiência, pode ainda, se aplicado a outros 

ingredientes e formas de preparo, gerar o bioplástico. 
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Resumo 

Hoje em dia, a poluição da água é um assunto muito discutido não só por cientistas e 
profissionais, mas por toda a população. Só por usar produtos de beleza, por exemplo, 
você já está modificando, mesmo que pouco, as características da água (como pH e 
a coloração) e, consequentemente, ajudando a poluir e transformar não só os oceanos 
e mares, mas todo o ecossistema também. Um experimento foi realizado adicionando 
produtos usados no dia a dia a recipientes com água, com o intuito do grupo de 
estudar e mostrar como eles afetam o planeta, principalmente quando o assunto 
principal é a água. As substâncias usadas foram: xampu, sabonete líquido e 
detergente de coco. O experimento foi executado no mesmo lugar para todas as 
substâncias, nas mesmas condições e sem poluentes. As análises foram realizadas 
levando em consideração dois fatores: pH e coloração. Analisando os resultados, é 
possível perceber que o xampu foi o que obteve resultados que mais se diferenciaram 
do controle. O objetivo do projeto foi alcançado e a hipótese confirmada. Os resultados 
indicam que o uso de produtos do dia a dia podem alterar o pH e a coloração da água, 
contribuindo para o aumento da poluição. 

Palavras-chave: água; poluição; pH; coloração; substancias 

 

Abstract 

Nowadays, water pollution is something much discussed not only by scientists and 
professionals, but everybody talks about it.  Just by using beauty products, for 
example, you are already modifying, even a little, many characteristics of the water 
(like pH and color) and, consequently, helping to pollute and make not only the seas 
and oceans less healthy, but the entire ecosystem too. One experiment was carried 
out adding products used in everyday life to water in a bow, for the group to study and 
show how different products affect our planet, principally when the main subject is 
water. The substances used were: shampoo, liquid soap and coconut detergent. In 
addition, the experiment was executed in the same place for all the substances, in the 
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same conditions and without pollutants. The analysis was performed regarding two 
criteria: pH and color. Analyzing the results, it is possible that the shampoo differed the 
most distinct aftermath compared to the control. The goal of the project was achieved 
and the hypothesis confirmed. The results indicate that the use of everyday products 
can alter water pH and color, contributing towards the increase of pollution. 

Keywords: water; pollution; pH; color; substances. 

 

Introdução 

Atualmente, podemos perceber que a poluição é algo muito intenso e está se 

tornando um tópico mais e mais importante com o passar do tempo, e fatores como o 

uso intenso de carros movidos a gasolina e o descarte de lixo em lugares 

inadequados, como nos mares e rios, são alguns exemplos de ações do homem que 

poluem o nosso planeta. Esse problema está muito presente nos países 

subdesenvolvidos, uma vez que são países mais pobres economicamente e não 

possuem recursos para lidarem com a poluição em seu país. 

Esse fator é agravado, ainda mais, pela industrialização e pela gigante 

concentração urbana, que provocam juntas um conflito no meio ambiente. Uma das 

maiores causas da poluição nos países subdesenvolvidos é a contaminação da água, 

que ocorre principalmente pelo despejamento de esgoto, contaminação por 

agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, descarte inadequado de plástico, entre outros. A 

poluição marinha não traz consequências apenas para os humanos, mas também 

para as diversas espécies de animais e plantas que habitam os mares. Esses conflitos 

preocupam a nossa biodiversidade e a natureza, o que nos motivou a buscar e 

pesquisar por soluções para tentar solucionar esses problemas. 

Os chamados países subdesenvolvidos devem-se preocupar com os 

problemas do meio? À primeira vista, esses problemas são muito graves e complexos 

nos países desenvolvidos, onde a industrialização e a gigantesca concentração 

urbana provocam diretamente um desequilíbrio inevitável e uma acentuada 

degradação do contorno natural, isto é, do meio. Desta forma, os problemas de 

poluição parecem se circunscrever e interessar exclusivamente os países de alto nível 

de industrialização e, em muito escassa medida, aos países pobres, meros 

fornecedores de matérias prima. (CASTRO,2009). 
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                     Ilustração 1: fotografia de uma garrafa vazia jogada em mar aberto 

Fonte: (PURIFICATTA, 2019) 

A principal causa da poluição hídrica é o desenvolvimento descontrolado de 

atividades econômicas, principalmente nas cidades, com o aumento exacerbado da 

deposição de resíduos que vêm do saneamento e do esgoto. Outro fator é o destino 

do lixo por parte da população, que descarta objetos e materiais nos cursos d’água 

por falta de conscientização ambiental. 

Por que devemos nos preocupar coma água? Pelo simples motivo de que ela 

é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, uma vez 

que a terra possui um total de 1.358.099.876 km³ de água, sendo 97,24% água 

salgada e 2,76% água doce (SOUTO, ANA, 2018?).  

A concepção do ser humano foi sendo alterada diante das questões difíceis em 

que foram submetidos, principalmente quanto ao uso inadequado de recursos naturais 

como o solo e a água (SANTOS, FREITAS, 2019). Por isso, o crescimento 

populacional vem em conjunto com diversas consequências relacionadas com o meio 

ambiente e a sociedade (POLYCARPO et al., 2019). 

Através do experimento, o grupo vai se aprofundar e analisar os aspectos 

físicos da água, como sua coloração, e aspectos químicos, como a concentração de 

íons H+. Dessa maneira o grupo poderá analisar a composição da água antes e depois 

da adição dos compostos químicos como o sabonete, detergente e xampu. 

Usar produtos do cotidiano colabora para mudar as características da água? 
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Objetivos 

Objetivo geral: 

 - Objetivou-se estudar a interferência de substâncias químicas do dia a dia nas 

condições de potabilidade das águas. 

Objetivos específicos: 

- Analisar a diferença do Ph da água limpa para a água com poluentes; 

- Observar a mudança na coloração da água com a adição de diversas substâncias; 

- Apresentar consequências da poluição nos mares e rios;  

- Apontar problemas do descarte inapropriado, principalmente por materiais 

despejados no esgoto; 

- Conscientizar a população sobre o descarte inapropriado de resíduos. 

 

Materiais e Método 

Para realizar o experimento, primeiramente, é necessário separar correta e 

atenciosamente, para evitar possíveis erros durante o andamento do processo, os 

materiais que serão utilizados. Sendo eles: 4 recipientes iguais e de mesma 

capacidade (150 mL); água; detergente de coco (5 mL); sabonete líquido (5 mL); 

xampu (5 mL); frasco dosador de 10 mL; medidor de pH; reagente pH concentrado. 

Após isso, basta adicionar 100 mL de água em 1 dos recipientes de mesma 

capacidade e, também, no medidor de pH. Com o primeiro recipiente pronto, pegue o 
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medidor de pH com a água dentro e adicione o reagente pH concentrado, chacoalhe 

bem e veja qual o valor do pH. O pH medido e a coloração inicial serão o que 

chamamos de “controle”, por isso é muito importante registrar, por meio de fotografias, 

a coloração e anotar o pH em algum lugar. Feito isso, lave o medidor de pH e adicione, 

utilizando o dosador, 5 ml das diferentes substâncias nos outros 3 recipientes iguais 

e deixe-os nos mesmos lugares. Tendo as misturas prontas, meça o pH de cada uma 

(lembre-se de lavar o medidor após cada uso) fazendo o mesmo procedimento 

realizado com a água e registre as diferentes colorações para, posteriormente, 

compará-las ao controle e às outras misturas formadas. 

 

Resultados e Discussão 

Após a coleta de todos os dados, o grupo elaborou uma tabela para comparar 

a coloração e o pH da água pura com as demais amostras: 

 

 



ReviSTEAM  
Turma H – Grupo 03 

 

  

503 

 

Com os dados obtidos após o experimento, percebemos que a água teve a sua 

composição alterada, seja pela alteração no pH, seja pela mudança de sua coloração. 

Os resultados alcançados pelo experimento foram de acordo com a interpretação do 

grupo, visto que a equipe estipulou que o pH diminuiria de valor e a cor da água 

mudaria. O pH diminuiu em todos os casos, mesmo sendo um valor pequeno de 0,1 

até 0,3. Já a mudança na tonalidade mudou significativamente nas Amostras 1 e 2, 

porém na Amostra 3, a cor permaneceu igual e houve o aparecimento de bolhas. 

Esses resultados já eram esperados pelo grupo, pois tinha-se o conhecimento 

prévio de que o pH é medido a partir da concentração de íons H+ e, com a adição dos 

diferentes produtos utilizados (detergente de coco, xampu, etc.) na água pura, a 

concentração de íons H+ iria aumentar, portanto o pH diminuiria. O grupo também 

tinha a hipótese de que uma quantidade grande de bolhas iria aparecer na superfície 

de cada experimento, porém isso não ocorreu ao final do projeto. “Os valores de pH 

estão relacionados a fatores naturais, como dissolução de rochas, absorção de gases 

atmosféricos, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese, e a fatores antropogênicos 

pelo despejo de esgotos domésticos e industriais, devido à oxidação da matéria 

orgânica e à lavagem ácida de tanques, respectivamente” (VON SPERLING, 2005). 

Como dito anteriormente, também ocorreu uma mudança de cor, o que foi devido aos 

diversos corantes inseridos na composição de cada material. 

 

Conclusão 

Quando o projeto foi iniciado, os autores tinham como objetivo simular a ação 

do descarte de líquidos utilizados no cotidiano na água e agora é possível afirmar que 

chegaram a uma conclusão. Analisando os resultados obtidos com o experimento, 

pode-se afirmar que a adição de substâncias químicas na água alteram o seu pH, que 

inicialmente era de 7,4, mas com a adição dos produtos, ele diminui de valor. Além 

disso, com a adição das diferentes substâncias, houve uma mudança na coloração da 

água em cada mistura (ver tabela). No fim, foi possível concluir que se deve tomar 

mais cuidado ao descartar produtos do dia a dia, uma vez que se não for feito de forma 

correta e no lugar correto, pode poluir os rios e mares, afetando não só a coloração 

da água e o pH, mas também a diversidade de espécies e a atmosfera. 
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Resumo 

Um dos maiores problemas do mundo neste momento é o desperdício incorreto de 
plástico, que prejudica o meio ambiente uma vez que o material leva de 450 a 500 
anos para se decompor na natureza. Uma das soluções que podem ser encontradas 
para diminuir tais danos é a produção de um plástico que leva menos tempo para se 
decompor. Este estudo visa fabricar um bioplástico, que é um material com as 
mesmas propriedades do plástico, mas é feito de materiais biodegradáveis, tais como 
20ml de glicerina, 200ml de água, 20ml de vinagre e 30g de farinha de milho.  Após o 
desenvolvimento deste material, ele deve ser colocado em teste para garantir que ele 
será capaz de proporcionar a mesma durabilidade que um plástico convencional. Com 
base nos testes aplicados no bioplástico, é conveniente informar que tal material não 
atende aos resultados desejados, uma vez que não corresponde às propriedades do 
plástico convencional. Embora o produto seja biodegradável, é muito fraco e frágil, 
não atendendo à durabilidade e resistência necessárias para o sucesso do projeto. 

Palavras-chave: Meio-ambiente; plástico; poluição; biodegradável e amido de 

milho. 
 

Abstract 

One of the biggest problems in the world right now is the incorrect waste of plastic, 
witch harms the environment once the material takes from 450 to 500 years to 
decompose in nature. One of the solutions that can be found to decrease such harm 
is the production of a plastic that takes less time to decompose. This study aims to 
manufacture a bioplastic, which is a material with the same properties as plastic, but 
is made from bio-degradable materials, such as 20ml glycerin, 200ml of water, 20ml 
of vinegar and 30g of cornflour. After said material is developed it is to be put into 
testing to assure that it will be able to provide the same durability as a conventional 
plastic. Based on the tests applied into the bioplastic it is convenient to report that such 
material does not attend to the desired results, once it doesn’t match the properties of 
the conventional plastic. Even though the product is bio-degradable it is very weak and 
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brittle, not attending to the durability and endurance needed for the success of the 
project. 

Keywords: environment; plastic; pollution; bio-degradable and cornflour. 

 

Introdução 

No mundo atual um grande problema que se destaca e meio a todos os outros 

é a grande quantidade de plástico convencional que é produzido e descartado 

incorretamente, e assim polui grande parte do meio ambiente, fazendo com que 

inúmeros rios, mares, e florestas sejam inabitáveis para diversos animais que antes 

ocupavam estas mesmas áreas. 

Pesquisas recentes afirmam que 99 milhões de toneladas de resíduos plásticos 

não-controlados podem chegar ao meio ambiente até 2030, causando um imenso 

estrago ambiental. E além disso o plástico convencional demora em média de 450 a 

500 anos para se decompor naturalmente, que indica que todo este material que será 

incontrolavelmente descartado em diversas áreas do nosso globo terá um imenso 

impacto negativo não só nas áreas onde foi despejado, mas sim, em todo o mundo. 

(PARKER et al.2020; SANTOS et al.2020) 

O trabalho feito pelo grupo possui o objetivo de fornecer uma solução para este 

problema com a produção de um material que tenha características quase idênticas 

ao plástico convencional, mas que não tenham as mesmas desvantagens, sendo o 

mesmo completamente biodegradável. 

Partindo do pensamento que a produção do plástico convencional é uma ação 

que vai contra o bem-estar do meio ambiente, foi descoberto, após várias pesquisas, 

um método simples de fabricar um possível substituto para esse componente, o 

bioplástico, que é o nome dado a um plástico que se biodegrada em meios naturais 

(mesmo sendo de fontes não renováveis como o petróleo) ou é total ou parcialmente 

composto por materiais renováveis, como o milho, a Cana-de-açúcar e outros. 

(JONES, et al.2020) 

O bioplástico que será utilizado no projeto é um biopolímero, ou seja, são 

polímeros que são constituídos somente por fontes completamente biodegradáveis e 

naturais, logo, resulta em um composto também biodegradável e que não apresenta 
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nenhuma porcentagem de petróleo ou qualquer outro material sintético que não seja 

renovável. (PAULO, et al.2018) 

O produto que será produzido apresentará o amido de milho e a glicerina como 

seus principais componentes, e apresentará uma biodegradação em apenas 

aproximadamente 60 dias, fazendo com que o mesmo seja um material que causará 

muito menos impacto no meio ambiente, local onde um terço de todo o plástico 

produzido no ano se destina. 

             Imagem 1: foto do bioplástico feito a partir do amido de milho 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

• Analizar a funcionalidade do bioplástico de amido de milho que, será 

produzido ao longo do projeto, na intenção de utilizá-lo como um 

substituto ao plástico convencional 

Objetivos específicos: 

• Preparar o bioplástico de amido de milho. 

• Molda-lo de maneira que o mesmo fique com formato parecido à uma 

chapa de plástico. 

• Testar o bioplásticos aplicando pesos sobre os mesmos. 

Indicar a sua resistência e compara-la à do plástico convencional. 
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Materiais e Método 

Neste projeto foram utilizados os seguintes materiais: 200ml de água, 30g de 

amido de milho, 20ml de glicerina, 20ml de vinagre, 1 panela, um suporte, pesos de 

0,5kg/1kg/2kg/4kg. 

Após a obtenção de tais materiais necessários para o projeto foi iniciado o 

experimento, onde foram adicionados em uma panela funda a água, o amido de milho, 

a glicerina e o vinagre. Tal panela com o líquido formado então foi levada ao fogo 

baixo e foram necessárias constantes mexidas por um pequeno período de tempo até 

que tal mistura ficasse transparente e engrossasse, formando uma substância 

espessa e maleável. Tal substância então foi despejada e moldada no formato de 

preferência enquanto ainda quente na superfície de um papel alumínio. Após isso 

houve uma espera de 2 dias até que o objeto esteja completamente seco e que assim 

possam ser feitos os testes de durabilidade deste material, que constituíram em 

colocar o bioplástico já formado em cima de um suporte e adicionar os pesos um por 

vez de maneira crescente. 

 

Resultados e Discussão 

O bioplástico de amido de milho, após ter sido feito, foi submetido a diversos 

testes, onde foi comprovado sua maleabilidade, mas não sua durabilidade. Tal 

consistência e flexibilidade do bioplástico produzido se assemelha ao látex, porém, é 

muito mais frágil, fato que será provado com a apresentação dos testes. Na tentativa 

de testar a durabilidade do objeto foi possível moldar tal material e também esticá-lo 

sobre o suporte (como visto na imagem 2), mas ao adicionar peso sobre o mesmo foi 
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observado uma ruptura causada pela baixa resistência do bioplástico (visto na 

imagem 3). 

Imagem 2 – Bioplástico de amido de milho esticado e preso ao suporte. 

Imagem 3 – Bioplástico após sua ruptura. 

Tal Bioplástico infelizmente não nos apresentou os resultados esperados, visto 

que falhou seu primeiro teste, se rompendo com um peso de apenas 500 gramas. Tal 

fato infelizmente invalidou não só o resto do projeto mas também a possibilidade de 

substituir o plástico convencional pelo material testado, uma vez que uma sacola 

plástica convencional consegue resistir a um peso de 10kg, muito superior quando 

comparado ao Bioplástico produzido. 

Porém, apesar de não ter conseguido atingir a resistência esperada (era 

esperado ao menos uma resistência ao peso de 1kg) foi descoberto pelo grupo que o 

material formado possui uma grande variedade de possibilidades de uso, sabendo 

que pode ser moldado em diversas formas e que é impermeável e extremamente 

maleável, podendo ser utilizado por exemplo para vedar espaços e também para 

revestir fechamentos, podendo assim, com maior aprofundamento no projeto, 

substituir algumas partes de borracha e plástico que apresentam as mesmas 

propriedades mas não são biodegradáveis. 
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Conclusão 

Após a análise dos resultados acima é possível afirmar que infelizmente o 

projeto apresentado pelo grupo foi refutado, partindo do pensamento que o objetivo 

principal do projeto não foi atingido, onde o Bioplástico produzido não conseguiu suprir 

os requerimentos necessários para que possa ser uma opção para substituir o uso do 

plástico convencional, assim, não adequando-se ao objetivo principal do grupo. Algo 

que poderia ser feito para que tenham sido obtidos os resultados esperados seria a 

mudança da modelagem do Bioplástico com o objetivo de produzir uma camada mais 

grossa, e também adicionar uma maior quantidade de tempo na espera da seca do 

Material. 
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Resumo 

O uso de sacolas biodegradáveis é menor quando comparado às de plástico comum, 
embora as biodegradáveis não poluam o meio ambiente existe a crença de que são 
menos resistentes que as comuns, porém são tão fortes quanto. Devido a quantidade 
de problemas ambientais causados pelo plástico, é vista como essencial a 
conscientização sobre o assunto. Dentro deste contexto entende-se que é necessário 
encontrar novas formas de substituí-lo. Além disso, pesquisas mostraram que sacolas 
de papel podem suportar até 10,5 kg, ou seja, 0,5 kg a mais do que, por exemplo, 
sacolas de supermercado. O objetivo deste artigo é demonstrar que a grande 
mudança começa no senso comum e nas mentes do público em geral. Para estudar 
as diferentes resistências dos sacos inicialmente foram preparados sacos com 0,5 kg 
de pedras decorativas para facilitar a medição e o peso. Depois disso, o 0,5 kg é 
adicionado a sacola e sua condição é verificada. Após sua verificação e registro, este 
processo é repetido até que a sacola se rasgue ou quando atingirem 9 kg, indicando 
qual sacola será levada para o teste final, com peso de 10 kg, então é definida a maior 
resistência. Outros testes foram realizados, com itens diferentes, embora não tenham 
havido alteração nos resultados. Os resultados obtidos comprovaram que a sacola de 
papel é a mais resistente por ter suportado 0,5 kg a mais que a segunda melhor. A 
sacola compostável e a sacola de controle suportaram 10kg. A sacola plástica de 
vegetais teve o menor resultado, suportando apenas 7,5 kg. Concluindo que a sacola 
de papel pode ser um substituto da sacola plástica. No entanto, na experiência não 
levou em conta outras variáveis, essenciais para torná-la eficaz. Os resultados são 
importantes para que novos pesquisadores interessados na área possam estudar, 
basear ou mesmo concluir o estudo para realmente comprovar a eficácia da 
substituição da sacola plástica por papel. 

Palavras-chave: Resistência; substituição; peso; sacolas plásticas; compostável; 
sustentável. 
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Abstract 

The minor use of biodegradable bags when compared to the plastic ones is clear, even 
though it doesn't pollute the environment. This happens due to the belief that the first 
is less resistant than the last, yet they are at least as strong as the common ones. Due 
to the number of environmental problems caused by plastic, it is seen as essential to 
raise awareness on the subject. Within this context, it is understood that it is necessary 
to find new ways to replace it. Furthermore, research has shown that paper bags can 
withstand up to 10,5 kg, 0,5kg more than, for example, grocery bags. This article is 
intended to demonstrate that the big change starts in common sense and in the minds 
of the general public. To study the different resistance of bags: Initially, 0.5 kg of 
decorative stones were prepared to make it easier to measure and weigh.  After this, 
another 0.5 kg is added when its condition is checked. After its verification and 
registration, this process is repeated until the bag is torn or when 9 kg is reached, 
indicating which bag will be taken for the final test, with a weight of 10 kg, then the 
greatest resistance is defined.  Other tests were carried out, with different items , even 
though there was no change in the results.The results obtained proved that the paper 
bag is the most resistant as it has supported 0.5 kg more than the second best. The 
compostable bag and the control bag both withstood 10kg. The plastic vegetable bag 
had the lowest result, only supporting 7.5 kg. In conclusion, the paper bag can be a 
substitute for the plastic bag. However, on the experience did not take into account 
other variables, essentials to make it effective. The results are important so that new 
researchers interested in the area can study, base or even complete the study to really 
prove the efficiency of replacing the plastic bag with paper. 

Keywords: Plastic bags; compostable; sustainable; replacement; resistance; weigh 
 

Introdução 

 Inventado há menos de dois séculos, o plástico está presente em todos os 

setores e atividades econômicas. Por ser um material barato e versátil acabou se 

estabelecendo como um material para uso em nível mundial, estando presente em 

todos os aspectos da vida cotidiana. No entanto a poluição é o resultado do descarte 

inadequado dos resíduos de plástico, e também, pode ser considerada um dos mais 

complexos problemas ambientais (MARTINS., 2020). 

Segundo a World Wildlife Fund (WWF), o Brasil está em quarto lugar no ranking 

de maiores produtores de lixo plástico do planeta (figura 1), perdendo apenas para 

Índia, China e Estados Unidos, das 11,3 milhões de toneladas descartadas no país, e 

apenas 1,28% é reciclado. 
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Figura 1: infográfico sobre o lixo gerado a partir do plástico 

Devido à quantidade de problemas ambientais causados pelo plástico, é vista 

como essencial a conscientização sobre o assunto. Dentro deste contexto entende-se 

que é necessário encontrar novas formas de substituí-lo, visualizando que o problema 

está aqui hoje, e que não é possível mudar a cultura mundial, e eventualmente, para 

ser abolida a utilização desse material. 

Utilização do plástico 

 O plástico é um material que está presente no cotidiano de todas as pessoas. 

Ao longo das últimas décadas, o material entrou com peso em diversos ramos 

industriais (construção civil, eletrônica, embalagens, móveis, etc) substituindo metal, 

vidro, cerâmica ou madeira. Como apresentado, o plástico compõe desde materiais 

muito complicados como um carro até uma embalagem qualquer. Um dos aspectos 

decisivos, responsáveis pela grande disseminação no uso do plástico, é o econômico, 

pois é possível confeccionar os mais diferentes artigos e objetos de plástico com custo 

reduzido, portanto mais acessíveis à população 



ReviSTEAM  
Turma H – Grupo 05 

 

  

514 

 

 
Figura 2: meios de utilização do plástico 

 

 
Figura 3: gráfico de crescimento de produção do plástico ao longo dos anos 

Vantagens do uso do plástico 

Uma das razões que fazem os plásticos serem materiais de uso cada vez mais 

difundido é a sua durabilidade, consequência de sua estabilidade estrutural, que lhes 

confere resistência aos diversos tipos de degradação (fotodegradação, 

quimiodegradação, biodegradação). Alguns tipos de plásticos, por exemplo, 

necessitam de séculos para se degradar. 

Esse material também interfere na economia e sociedade de um país. Ele 

proporciona uma diminuição significativa de custos dos produtos finais, permitindo 

crescimento da produção e utilização, logo, aumentando o acesso desses produtos 

para maior parte da população (MAGRINI et al., 2012). 

Apesar do senso comum que o plástico somente traz malefícios para o meio 

ambiente, este apresenta alguns aspectos benéficos. O isolamento térmico de 

determinados materiais reduz o consumo de energia; em aterros sanitários, lonas 

plásticas são usadas para impermeabilizar os lençóis freáticos, evitando sua 

contaminação; na indústria automobilística, o uso de plásticos diminui com a emissão 
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de gases do efeito estufa. Carros antigos contavam com muitos equipamentos 

metálicos pesados.  Com o alastramento dos materiais de plástico, eles chegaram ao 

mercado de autopeças para compor os novos automóveis, deixando-os mais leves. 

 
Figura 4: benéficos econômico do plástico 

Desvantagens do uso do plástico 

Com o passar dos anos, diversos problemas ambientais causados pelo 

descarte indevido de materiais plásticos ameaçam rios e lagos ao redor do planeta. A 

alta durabilidade e longevidade desses materiais torna o processo de decomposição 

extremamente demorado, uma garrafa PET demora entre 200 e 600 anos para se 

decompor na natureza, como os materiais plásticos são produzidos em larga escala, 

milhões de toneladas do polímero acabam nos oceanos.  

Esses resíduos acabam afetando a flora e fauna dessas regiões através da 

ingestão por parte dos animais. Outras desvantagens que não trazem efeitos 

preocupantes na natureza; entrada de odores e umidade, tornando-o perigoso para o 

armazenamento de alimentos por um longo período de tempo. Além disso, alguns 

plásticos, como o PET, têm polímeros que escapam de sua estrutura e que podem 

modificar o sabor do alimento. Além disso, podemos citar a sua produção que libera 

diversos poluentes na atmosfera agindo como intensificador do aquecimento global e 

efeito estufa (REIS, 2020). 

As sacolas de plástico biodegradáveis são substitutos eficientes para as 

sacolas de plástico comum no quesito resistência? 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Verificar a viabilidade da substituição das sacolas plásticas comuns por 

biodegradáveis.  
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Objetivos específicos: 

• Testar resistência física das diversas sacolas plásticas, por meio de 

experiências; 

• Encontrar os melhores substitutos do plástico comum (no quesito resistência); 

• Inferir a efetividade da substituição das sacolas plásticas normais pelas 

biodegradáveis. 

 

Materiais e Método 

Materiais 

Foram utilizados: 2 sacos de pedras decorativas (pesando aproximadamente 

10 kg), 1 peso de academia de 10 kg, 18 sacos plásticos numerados para pesar as 

pedras, 1 balança digital, 1 balança gancho, 1 suporte para as sacolas, 1 sacola 

plástica comum, 1 sacola de papel de procedência verificada pela FSC, 1 sacola de 

vegetais do supermercado e 1 sacola compostável. 

Métodos 

Inicialmente separou-se os materiais do experimento. Em seguida, preparou-

se sacos plásticos com 0,5 kg de pedras decorativas cada, para facilitar a medição de 

peso, e a sacola escolhida foi colocada no suporte. Após isso 0,5 kg foi colocado 

dentro da sacola e sua condição foi verificada e documentada, esse processo se 

repetiu até que a sacola se rompesse ou 9 kg fossem atingidos, ponto no qual as 

pedras seriam retiradas e a sacola seria levada ao teste final com o peso de 10 kg 

definindo assim as sacolas mais resistentes. Os testes também foram realizados na 

casa de um dos integrantes do grupo, local onde a balança de gancho e o peso de 

academia foram utilizados, ainda assim os resultados finais foram os mesmos para 

todas as sacolas empregadas no processo. 

 

Resultados e Discussão 

Resultados 

Na primeira etapa, a qual ocorreu no colégio (figura 5), realizou-se uma 

progressão de peso com cada uma das sacolas iniciando com 1 saco de pedras até 

chegar aos 18 sacos de 500 gramas (figura 6) totalizando 9 kg, vale ressaltar que na 
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etapa do colégio não foi possível colocar a carga máxima na sacola compostável por 

conta do volume dos sacos de pedra, couberam somente 5 sacos de 500gr. Na última 

etapa, onde somente foi repetido o mesmo experimento para confirmação dos 

resultados, foi usado somente um peso de academia de 10kg (figura 7) em cada uma 

das sacolas, sendo esse teste realizado na casa de um dos integrantes(figura 8).  

 

 
Figura 5: realização do experimento no colégio 

 
Figura 6: separação dos sacos de 500 gramas 

 
Figura 7: peso de 10kg utilizado para fazer o experimento em casa 
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Figura 8: realização do experimento na casa de um dos integrantes do grupo 

A hipótese sobre a sacola biodegradável ser um bom substituto para a sacola 

comum foi alcançada uma vez que tanto a sacola compostável quanto a sacola de 

papel FSC, resistiram a carga de 10kg (figuras 9 e 10). O controle utilizado  foi a 

própria sacola comum encontrada em mercados, nas suas especificações está escrito 

que a carga máxima suportada é 10kg e o experimento comprovou que a sacola 

suporta esse peso.   

 
Figuras 9 e 10: as sacolas resistindo a carga de 10 kg 

A sacola compostável obteve um resultado igual ao controle, resistindo sem 

muitas deformações aos 10kg. O teste com a sacola de verduras tinha como objetivo 

comparar a sacola compostável com a sacola plástica mais semelhante com a sacola 

compostável, uma vez que ambas são transparentes e não tem alças, a sacola de 

verduras aguentou uma carga máxima de 7,5kg. A sacola de papel com certificado da 
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FSC apresentou o melhor desempenho entre todas as outras testadas visto que a 

carga máxima suportada foi de 10,5kg. 

 

Discussão: 

A hipótese do estudo era que os resultados do experimento sofressem 

variações de acordo com o material das sacolas e das condições às quais elas foram 

expostas. Por exemplo, a sacola de papel teria um desempenho menor tanto no 

quesito durabilidade, quanto na resistência a condições adversas como temperatura, 

tempo, aumentos na massa carregada, etc. 

O resultado obtido comprova que o papel diferentemente do esperado, é o mais 

resistente em comparação com os outros níveis por ter suportado um peso de 0,5kg 

a mais que os demais tipos de sacolas testadas. Porém, o grupo não testou outras 

variáveis como o tempo de resistência e temperatura. 

O grupo inferiu que a sacola compostável teve um bom desempenho no 

teste/experimento possuindo elevada resistência além de serem bem vistos pelo 

mercado consumidor por serem recicláveis e há diversos lugares que vendem e 

empresas que a utilizavam. O resultado atendeu as expectativas pois esta apresentou 

uma resistência igual as sacolas plásticas comuns, suportando 10kg. 

A sacola controle (plástico comum) foi uma das mais resistentes como 

esperado, obtendo um resultado igual a sacola compostável, perdendo somente para 

a sacola de papel. 
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Além desses três tipos de sacola o grupo também testou uma sacola plástica 

utilizada para colocar os vegetais que obteve o pior resultado ao rasgar com 7,5kg. 

Outras pesquisas e testes parecidos com o realizado pelo grupo, já foram feitos, 

como o projeto de graduação de Raphael de Oliveira Gomes, que conta com 

equipamentos mais apropriados para os testes, porém obteve os mesmos 

resultados,nos quais mostra ser possível a produção e comprova a resistência dos 

plásticos biodegradáveis como sendo tão grande quanto a dos polímeros comumente 

utilizados, outra pesquisa que pode ser citada é a de Cláudia Regina Squio e Gláucia 

Maria Falcão de Aragão, sobre os PHA(Polihidroxialcanoatos), cujo foco não é 

especificamente sobre a resistência, ainda assim esse é um fator citado por elas para 

embasar sua pesquisa, e contém informações sobre as capacidades dele tais quais, 

resistência e elasticidade superior aos demais podendo ter grande utilidade no meio 

industrial e até mesmo materiais de uso doméstico. O certificado FSC, também possui 

extrema credibilidade, tanto nas questões relacionadas ao mercado, quanto nas 

relacionadas ao meio ambiente, sendo conhecido por não possuir grandes 

defasagens da mesma maneira que fomos capazes de comprovar em nossos 

experimentos. 

Algumas limitações ao realizar o projeto como a sacola compostável comprada 

para experimento que não tinha alças, o que pode influenciar nos resultados, já que 

diferentemente das outras, foi segurada com as próprias mãos dos integrantes do 

grupo. Os pesos utilizados para o experimento eram junções de pequenas pedras que 

não tinham a medida exata obtendo valores aproximados de 0,5Kg. Também foi 

utilizado uma balança digital que fornecia somente medidas abaixo de 0,5kg, que 

deixaram o processo mais demorado e impreciso. 

 

Conclusão 

A partir dos experimentos realizados, pode-se concluir que a sacola 

biodegradável de papel que apresenta a sua procedência certificada desde outubro 

de 2009 com o selo FSC (Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo 

Florestal), produzido com a segurança de que faz parte de uma cadeia responsável 

de custódia e manejo de insumos florestais, garantindo o cumprimento de regras 

sociais, ambientais e econômicas reconhecidas mundialmente pode ser uma 
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substituta do plástico. Porém, o experimento levou em consideração a resistência das 

sacolas, sem considerar outros fatores, como temperatura e tempo de durabilidade. 

Ou seja, pode-se afirmar que a sacola de papel é mais resistente que a sacola de 

plástico comum, por ter suportado 0,5 quilograma a mais. Contudo, não é possível 

afirmar a partir do experimento, que a sacola de papel é um substituto completo e 

efetivo da sacola de plástico, já que outras variáveis importantes não foram avaliadas. 

Apesar disso, a importância do estudo se dá no sentido de demonstrar a necessidade 

de reciclar materiais sem perder a função original dos objetos. O grupo sugere que 

novos experimentos levando em consideração as outras variáveis sejam realizadas 

para comprovar a efetividade da sacola. 
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Resumo 

A cada dia que passa, a quantidade de plástico no planeta cresce exponencialmente, 
atrelado a isso, está o crescimento dos graves danos ambientais gerados por ele. 
Visando uma redução desse problema, foram desenvolvidos plásticos biodegradáveis 
a partir da batata, banana e leite, pois, além de substituírem o produto utilizado no 
mercado atual, não apresentam riscos ao meio ambiente. A produção do plástico de 
batata foi baseada na trituração da mesma com adição de amido e glicerina, o que 
gerou uma espécie de silicone pegajoso, bom na utilização de materiais mais 
maleáveis. O plástico de banana, por sua vez, é resultado da fervura e trituração da 
fruta, ocasionando em um produto com alta resistência. Por fim, o plástico de leite teve 
como início de sua produção a junção de um leite pré-aquecido com vinagre, que em 
seguida foi coado, gerando, também, uma substância muito resistente. A partir disso, 
concluímos que todos os produtos confeccionados entram no grupo dos plásticos 
verdes, além de servirem como possíveis substitutos do plástico derivado do petróleo.  

Palavras-chave: Plástico; banana; batata; leite; biodegradável; danos ambientais; 
meio ambiente; maleabilidade; resistência.  
 

Abstract 

 With each passing day, the amount of plastic on the planet grows exponentially, tied 
to this, is the growth of serious environmental damage generated by it. In order to 
reduce this problem, biodegradable plastics were developed from potatoes, bananas 
and milk, because, in addition to replacing the product used in the current market, they 
do not present risks to the environment. The production of potato plastic was based on 
the crushing of it with the addition of starch and glycerin, which generated a kind of 
sticky silicone, great at using more malleable materials. Banana plastic, in turn, is the 
result of boiling and crushing of the fruit, causing in a product with high strength. Finally, 
milk plastic began to be the junction of a preheated milk with vinegar, which was then 
skilled, also generating a very resistant substance. From this, we conclude that all 
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manufactured products enter the group of green plastics, as possible substitutes for 
petroleum-derived plastic. 

Keywords: Plastic; banana; potato; milk; biodegradable; environmental damage; 
environment; malleability; resistance. 
 

Introdução 

A cada dia que passa o mundo está cada vez mais industrializado, e com isso, 

há um aumento exponencial na produção para suprir a demanda da população. O 

plástico é um dos produtos que apresenta essa demanda, pois é um material de 

extrema importância já que é utilizado de diversas maneiras, como por exemplo nos 

serviços de entrega, que teve uma ampliação durante a pandemia do Covid-19. No 

entanto, o aumento no uso deste material ocasiona no crescimento de seu impacto no 

ambiente, repercutindo na fauna e na flora do planeta, e por tanto, é um problema que 

não pode ser negligenciado e que deu combustível para busca de soluções para tal 

questão.  

Na segunda metade do século XIX, o químico Alexander Parkes, conhecido 

como o inventor do plástico, nomeou sua descoberta como parkesine. O material, com 

o intuito de substituir a borracha, era feito principalmente de celulose, foi o primeiro 

material que, aquecido, poderia ser maleável. Entretanto com o seu elevadíssimo 

custo de produção, investidores desistiram de participar da nova criação. 

 
Imagem 1: Foto de Alexander Parkes 

Fonte: Wikiciência. 2014 

Logo em sequência, Leo Hendrik Baekeland, o mais recente químico que 

entrou para a indústria do plástico, alavancou o uso do material classificado como 
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baquelite. Esse aparato foi a primeira resina totalmente sintética, quimicamente 

estável e resistente ao calor. Em virtude de o resultado final ter sido positivo, o material 

ocupou o papel principal desde 1960 até os dias atuais. 

 
Imagem 2: Foto de Leo Hendrik Baekeland 

Fonte: Britannica. 2021 

Com o passar dos anos, o plástico vem se tornando um problema cada vez 

maior para o meio ambiente, o material utilizado na maioria dos objetos que utilizamos 

hoje em dia causa impactos catastróficos em nosso planeta. Isso ocorre 

principalmente devido a sua composição que torna a decomposição do mesmo 

extremamente complicada, podendo levar até 400 anos para “desaparecer” do meio, 

o que faz com que muitas vezes seja descartado de maneira incorreta. 

Gráfico 1: Gráfico sobre o crescimento mundial da produção de plástico. 

 

Fonte: WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF). 2016 

O plástico descartado nos oceanos por exemplo, leva ao desequilíbrio da 

cadeia alimentar do ecossistema do local, podendo levar a morte milhares de criaturas 

anualmente. Mas não é apenas o meio aquático que é afetado, além de degradar a 

qualidade da água e do solo, a decomposição do plástico tem ligação direta com o 
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efeito estufa que é uma das principais causas do aquecimento global. Diante disso, é 

necessário que ajamos logo para encontrar uma solução para esse problema, desde 

aumentar a reciclagem que atualmente está em 9% de todo o plástico produzido, a 

achar algum outro material que possa substituí-lo. 

Gráfico 2: Gráfico sobre os oceanos em 2050 

 

Fonte: WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF). 2016 

Nos dias atuais, e quase impossível pensar um mundo sem plástico. 

Certamente, com o grande uso do material, nossas vidas ficaram cada vez mais 

fáceis, uma vez que, o uso facilitou a construção de edifícios, a utilização de materiais 

hospitalares e a conserva de alimentos por meio das embalagens. “Embora quase 

todos os plásticos utilizados para as embalagens sejam mecanicamente recicláveis, é 

comum a banalização de seu uso e descarte inadequado. Esse descarte, gera 

enormes impactos ambientais, desde o acumulo em locais indevidos nas cidades à 

contaminação de rios e mares” (WORLD WIDE FUND FOR NATURE, 2016). 

Gráfico 3: Gráfico sobre a porcentagem de plástico utilizado como embalagem. 

 

Fonte: WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF). 2016 

Com o passar do tempo, grande parte dos pesquisadores se interessaram cada 

vez mais por outras maneiras do plástico ser produzido sem prejudicar e interferir no 

sistema ecológico. Felizmente foi encontrado um modo de produzir um material 100% 
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reciclável, o “plástico verde”. “Você já ouviu falar em plástico verde? É o polietileno 

produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar, de origem renovável, 100% reciclável 

e não contribui para o aquecimento global. Por tudo isso, o plástico verde possui um 

apelo junto ao público, que busca cada vez mais opções sustentáveis de consumo. ” 

(FOOD CONNECTION, 2017) 

Vantagens de usar o Plástico Verde: 

● produzido a partir de uma fonte renovável, ou seja, as indústrias sempre terão 

recursos disponíveis. 

● mesmas propriedades técnicas, não precisando de mudanças nem 

investimentos. 

● gera diferenciais as empreses que o adota. 

● com o seu valor de densidade mais baixo, isso ajuda no transporte de 

mercadorias. 

Com as grandes transformações acontecendo no mundo, tais elas, 

aquecimento global, poluição de mares e rios apresentado no texto acima nos levou 

a questionar o seguinte: “A partir das características do plástico comum, quais são as 

soluções mais eficientes para a redução do plástico no meio ambiente? ”. 

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Identificar soluções eficientes para a redução dos impactos plástico no meio 

ambiente. 

Objetivos específicos: 

1.Levantar os impactos do plástico no meio ambiente; 

2.Trazer as soluções voltadas para a redução dos impactos do plástico; 

3.Encontrar e testar materiais que possam substituir o plástico; 

4.Comparar as soluções encontradas e testadas. 
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Materiais e Método 

• Batata:  

4 batatas-inglesas, 4 colheres de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de 

glicerina, água, liquidificador, coador de pano ou papel de filtro, funil, recipiente grande 

e transparente, panela, superfície lisa e plana, como uma forma de fazer bolo 

retangular. 

Fotografia 1: Batatas cortadas e com água no liquidificador. 

Fonte: Compilação do autor 

Colocar em um liquidificador 4 batatas médias e cruas com 200ml de agua. 

Fotografia 2: Líquido da batata sendo peneirado. 

Fonte: Compilação do autor 

Após bater as batatas com agua, levar para um recipiente e filtrar a mistura. 

Esse processo separa a agua da batata do bagaço. 
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Fotografia 3: Líquido da batata após ser peneirada. 

Fonte: Compilação do autor. 

Transferir para um recipiente de vidro, para poder visualizar o conteúdo se 

dividindo. 

Fotografia 4: Goma de amido. 

Fonte: Compilação do autor. 

Após 20/30 minutos, retirar a agua e pegar a goma de amido que ficou grudada 

no fundo do recipiente transparente. 
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Fotografia 5: Mistura do amido, sopa de glicerina e água. 

Fonte: Compilação do autor. 

Transferir o amido para uma panela e adicionar 4 colheres de sopa de vinagre, 

4 colheres de sopa de glicerina e 100ml de agua. Mexer em fogo médio. 

 

Fotografia 6: Mistura anterior com textura de gelatina. 

Fonte: Compilação do autor. 
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Mexer a mistura até ficar com textura de gelatina 

Fotografia 7: Transferência para um recipiente liso. 

Fonte: Compilação do autor. 

• Banana:  

6 Bananas prata verdes, uma panela e um triturador. 

 
Fotografia 8: Bananas antes de serem cozidas. 

Fonte: Compilação do autor. 
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Fotografia 9: Bananas sendo cozidas. 

Fonte: Compilação do autor. 

 
Fotografia 10: Bananas sendo cozidas 2. 

Fonte: Compilação do autor. 
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Fotografia 11: Bananas cozidas no liquidificador. 

Fonte: Compilação do autor. 

 
Fotografia 12: Bananas cozidas após serem trituradas. 

Fonte: Compilação do autor 
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Fotografia 13: Bananas cozidas e trituradas expostas ao sol. 

Fonte: Compilação do autor. 

 

Fotografia 14: Bananas cozidas e trituradas, após ficarem expostas 3 dias ao sol. 

Fonte: Compilação do autor. 

• Leite:  

Panela, pano para filtro, 1 L de leite e uma quantidade parecida de vinagre. 
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Fotografia 15: Mistura de leite morno e vinagre obtidos a partir da receita. 

Fonte: Compilação do autor. 

A partir dessa mistura, desenvolvemos o primeiro plástico de leite, que não 

obteve um bom resultado, pois a amostra ficou porosa e farinhenta, o que dificultou a 

modelagem da peça. 

 
Fotografia 16: Plástico de leite 1 após ser coado. 

Fonte: Compilação do autor. 
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Fotografia 17: Amostra 1 após tentativa de modelagem. 

Fonte: Compilação do autor. 

A partir do mau resultado, resolvi diminuir a temperatura do leite e a quantidade 

de vinagre da mistura. 

 
Fotografia 18: Mistura 2 

Fonte: Compilação do autor. 

A partir da mistura 2, obtemos o segundo plástico de leite, que apresentou 

maior consistência e maciez, facilitando a modelagem da amostra. 
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Fotografia 19: Plástico de leite 2 após ser coado. 

Fonte: Compilação do autor. 

 
Fotografia 20: Amostra 2 após modelagem. 

Fonte: Compilação do autor. 

Após deixar ambos os plásticos secarem em temperatura ambiente e longe do 

Sol, adquirimos uma amostra 1 mais rígida, porém, ainda quebradiça. Já a amostra 2 

apresenta rigidez e pouca maleabilidade. Ambas soltam uma espécie de óleo ao 

serem manuseadas. 
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Fotografia 21: Amostra 1 após a secagem. 

Fonte: Compilação do autor. 

 
Fotografia 22: Amostra 2 após a secagem. 

Fonte: Compilação do autor. 

 

Resultados e Discussão 

Após o final das experiências, obtemos tais resultados: 

PLÁSTICO DE BATATA: 

Podemos observar que, a mistura mesmo seca se desfaz muito fácil. Sua 

textura porosa ficou como. É viável para ser usado como plástico mais maleáveis.

 PLÁSTICO DE BANANA:  

As bananas após o final dos experimentos criaram um material, que poderia 

substituir plástico que apresentam maior resistência, por exemplo os que encontramos 

em potes para armazenar comida ou controles de TV e vídeo games.  
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PLÁSTICO DE LEITE: 

Ambas amostras ficaram bem rígidas, porém, a 1 permanece se esfarelando, o 

que torna viável somente o plástico de leite 2, que pode ser utilizado em produtos que 

necessitem de maior resistência, como os citados na análise do plástico de banana. 

 

Conclusão 

Acreditamos que os plásticos produzidos são grandes candidatos para o grupo 

dos plásticos verdes, visto que todos são desenvolvidos a partir de fontes renováveis 

e apresentam propriedades técnicas parecidas com o produto já utilizado no mercado.  

No entanto, a produção domiciliar ainda é muito rasa para substituir o plástico 

industrial, devido à falta de estudo sobre o processo de cada material, desde as 

reações químicas ocorridas, até a reformulação das mesmas, para gerar algo mais 

maleável, por exemplo. 

Portanto, o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis a partir da banana, 

da batata e do leite é viável, mas é necessária uma demanda industrial 

O que nos leva a questionar: Por que as indústrias não investem nesse tipo de 

processo? 
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Resumo 

O constante aumento da produção de resíduos orgânicos sólidos em domicílio e áreas 
urbanas funcionou como ponto de partida para esse projeto que analisou a viabilidade 
e funcionalidade de uma composteira doméstica como alternativa para a reutilização 
desses resíduos desperdiçados. O banco de dados da pesquisa foi obtido por meio 
de uma simulação realizada pelo grupo, utilizando três potes de sorvete fechados 
cheios de solo, duas folhas de alface e vermes. A composteira ficou em um local 
arejado e recebeu duas folhas de alface toda semana por três semanas seguidas. 
Devido ao tempo limitado para a realização do experimento, não foi possível obter o 
resultado esperado. Porém, olhando para aspectos como a organização da terra, 
umidade e odor, foi possível prever que o experimento seria bem-sucedido e 
produziria o chorume. O grupo concluiu que o uso de uma de uma composteira é 
viável para qualquer família, uma vez que o processo é barato, a produção é simples, 
e os resultados foram promissores. A implementação de composteiras representa um 
passo adiante na tarefa para recuperar o planeta, uma vez que permite o descarte 
adequado e mais consciente do lixo orgânico e a produção de uma substância útil 
para o crescimento de plantas e recuperação de solos, incluindo os florestais. 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Vermicompostagem; Composteira Doméstica; 
Solo; Adubo. 
 

Abstract 

The constant increase of organic solid waste in households and urban areas served 
as the starting point for the project that analyzed the viability and functionality of a 
domestic composter as an alternative for repurposing those wasted residues. The 
database for the research was obtained through a simulation conducted by the group, 
using three closed ice cream pots filled with soil, two lettuce leaves, and worms. The 
composter stayed in an airy place and received two lettuce leaves every week for three 
weeks in a row. Because of the time given to the group, it wasn’t possible to obtain the 
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final result expected. But, looking at aspects as the disposition of the earth, moisture, 
and smell, it was possible to predict that the experiment would be successful and would 
produce the slurry. The group concluded that the use of a composter is viable for any 
family since the process is cheap, the production is simple, and the results are 
promising. The implementation of composters represents a step further on the task of 
recovering the planet since it allows adequate and more conscious disposal of organic 
trash and a useable product for the growth of plants and recovery of soils, including 
forest ones. 

Keywords: Environment; Vermicomposting; Domestic Composter; Soil; Fertilizer. 
 

Introdução 

Contextualização e Justificativa 

A busca pela exploração e colonização de Marte, nesses últimos tempos, tem 

sido de grande interesse por parte da comunidade científica. Certamente, dominar um 

novo planeta parece intrigante para a espécie humana, a qual procura adquirir cada 

vez mais conhecimento sobre o Universo. Contudo, não é viável optar por abandonar 

o planeta Terra e todos os seus problemas incluídos para realizar essa viagem 

espacial. É indubitável dizer que a sociedade atual necessita de uma congruência na 

resolução de problemas, principalmente os ambientais – se ela destrói seu lar, não há 

onde morar. Por conseguinte, é preciso utilizar formas de proteção ambiental ou, ao 

menos, redução da destruição da natureza, a fim de preservar o pouco que resta da 

Terra. Uma das formas de se fazer isso é por meio da Compostagem e, por esse 

motivo, optou-se por construir uma composteira e avaliar sua aplicabilidade no 

descarte de resíduos orgânicos, que é grande parte do total de resíduos produzidos 

por pessoa, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – quantidade de lixo descartado por pessoa a cada ano. Abrelpe, 2020. 
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Fundamentação Teórica 

Proporcional a constante expansão da urbanização, a produção de lixo vem 

aumentando cada vez mais, e o lixo orgânico vem se destacando nesse cenário. O 

tratamento e descarte adequado de tais resíduos é indispensável, principalmente para 

reduzir o grande desperdício de matéria que fica acumulada. Ainda sendo uma 

questão de debate, boa parte das cidades não proporciona serviços de coleta 

apropriados para esse lixo, o que acaba comprometendo nossos ecossistemas. Tendo 

em vista isso, entra como possível solução o processo da compostagem, ou mais 

especificamente, a vermicompostagem. (BOTTGER, et al. 2014).  

O procedimento consiste na valorização da matéria orgânica a partir do 

trabalho de minhocas em um meio controlado. A vermicompostagem é mais rápida 

que a compostagem comum por utilizar as minhocas para acelerar o processo de 

degradação e contribuir com seu húmus, um fertilizante muito potente. O processo é 

mais rápido por conta da fragmentação que as minhocas realizam da matéria 

orgânica. Esses animais são muito conhecidos por sua capacidade de fertilizar e 

recuperar solos, sendo conhecidas como “arados da terra” por sua habilidade de 

escavação. Elas também podem indicar o funcionamento da composteira por meio da 

sua atividade reprodutora ou morte. Se o minhocário estiver com excesso ou falta de 

umidade, temperaturas muito baixas ou elevadas demais, tudo isso é indicado pela 

quantidade de atividade que as minhocas estão realizando. Uma terra muito 

condensada, ou seja, pouca passagem de minhocas, também pode indicar falta de 

oxigênio. 

O processo químico-biológico consiste na decomposição da matéria orgânica 

a transformando em água, gás carbônico, compostos de nitrogênio, entre outras 

substâncias. A decomposição é um conjunto de processos de fragmentação e 

oxidação dos resíduos. Estes processos ocorrem por meio da ação de 

microrganismos aeróbicos que realizam as reações consequentemente liberando 

calor. Essa energia liberada aumenta a temperatura do meio permitindo que as 

bactérias patogênicas sejam eliminadas (BUDZIAK, et al. 2004). Bactérias tais como 

salmonela, ovos de parasitas, larvas de insetos etc. As minhocas presentes 

contribuem, além do húmus e da fragmentação, na granulometria. Quanto menor a 
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supérficie de contato, mais rápida será a ação dos microrganismos. Portanto, 

conforme elas se alimentam, também facilitam o restante da decomposição. 

 

Figura 2 – esquema das substâncias participantes do processo de compostagem. Rynk, 1992. 

A vantagem desse composto produzido está associada à sua conservação no 

solo. Ele proporciona um controle da toxidade do solo interno, uma vez que as 

minhocas e microrganismos controlam o pH do meio pela sua alimentação e 

melhoram a estrutura do solo pelos túneis formados que trazem maior circulação de 

água e ar. A aplicação do líquido resultante em plantas garante o controle de pragas 

e doenças, assim como fornece um suprimento de nutrientes. É importante lembrar 

que sem a utilização de fertilizantes, os alimentos produzidos a partir desse adubo 

serão muito mais saudáveis. Olhando num contexto mais geral também podemos 

associar suas vantagens ao reflorestamento. É possível dizer que a compostagem do 

lixo pode contribuir para diminuição da poluição e um enriquecimento do solo. 

Avaliaremos então a vantagem e viabilidade de ter uma composteira doméstica, e a 

futura possibilidade desse processo eventualmente auxiliar na redução do uso de 

aterros sanitários e lixões a céu aberto. 

Pergunta de pesquisa 

É possível reduzir o descarte de resíduos orgânicos por meio do uso de 

composteiras? 
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Objetivos 

Objetivos Gerais: 

Ø Determinar a viabilidade de uma composteira e comprovar os benefícios para 

o meio ambiente. 

Objetivos específicos: 

Ø Estudar como funciona uma composteira; 

Ø Testar o que a composteira produz; 

Ø Demonstrar, por meio da análise da composteira caseira, seus benefícios ao 

nosso planeta; 

Ø Determinar a viabilidade de ter uma composteira caseira. 

 

Materiais e Método 

Materiais utilizados:  

§ Três potes de sorvete tradicionais (que devem ser opacos); 
§ Uma chave de fenda que possui diâmetro suficiente para que as minhocas 

possam passar pelos furos; 
§ 500g de terra;  
§ 100g de minhocas californianas (cerca de 15); 
§ Alface (2 folhas por semana); 
§ Algumas folhas (que façam uma camada por toda a extensão da composteira). 

Montagem da composteira 
Primeiramente, foi utilizada a chave de fenda previamente esquentada ao fogão 

para perfurar duas tampas e o fundo de dois recipientes de sorvete, como mostra 

figura 3, resultando em cerca de 15 furos bem distribuídos na superfície. 

 

Figura 3 – processo de perfuração dos recipientes 
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Em seguida, foi colocada metade da terra em cada um dos potes previamente 

furados, de forma que a terra cobrisse quase metade do pote, como mostra a figura 

4. Após esse processo, foram colocadas, nessa ordem: as minhocas; duas folhas de 

alface cortadas em pequenos pedaços, distribuídas nos cantos do recipiente como 

apresenta a figura 5; e as folhas, resultando na figura 6. No pote vazio, colocou-se o 

graveto diagonalmente, de forma que as minhocas pudessem subir por ele e chegar 

ao fundo do recipiente superior.  

 

 

 

Depois dessas preparações, foi montada a composteira em si. O recipiente com 

minhocas, alface, terra e folhas foi tampado com a tampa sem furos, enquanto os 

outros dois foram tampados com as tampas restantes. Os três potes então foram 

empilhados, sendo o mais baixo o pote com o graveto, o do meio o pote com apenas 

terra e o superior o único que não possui tampa furada, como mostra a figura 7. 

Após a montagem, a composteira foi colocada em local arejado (perto de uma 

janela), sem exposição direta ao sol e com temperatura ambiente estável e média. A 

Figura 4: mostra a quantidade de 
terra necessária 

Figura 5: localização da 
alface 

Figura 6: primeiro pote antes de 
ser fechado 

Figura 7: condição final da 
composteira 
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composteira foi então monitorada a cada dois dias, com colocação de duas folhas de 

alface no pote superior semanalmente (por três semanas). 

É bom lembrar que o experimento realizado pelo grupo é em pequena escala, 

já que possui fins científicos. 

 

Resultados e Discussão 

Após construída, a composteira recebeu as minhocas e foi fechada. Esses 

animais possuem uma tendência a não ficar perto da superfície, portanto após 

fechadas é muito difícil conseguir visualizá-las novamente. Foi feita uma análise a 

cada dois dias aproximadamente. Como este é um processo demorado, não exige 

uma análise diária e muito menos horária. Logo no segundo dia foi possível ver 

gotículas se formando nas paredes do pote que estava mais acima. No quarto dia 

também foi possível visualizar gotículas, mas dessa vez no segundo pote também. 

Para ter certeza de que a composteira estava funcionando, foi feito um teste 

em relação a umidade da terra e a situação do material colocado para decomposição. 

O primeiro teste foi feito por meio da qualificação da umidade. A terra não pode estar 

muito úmida nem muito seca. Ao pegar um pouco da terra e apertar com a mão é 

possível verificar o que a composteira necessita. Se ao apertar houver gotejamento, 

então é preciso adicionar mais materiais secos para decomposição, um exemplo seria 

serragem. Se o pedaço de terra esfarelar ao ser apertado, a composteira não está em 

funcionamento e necessita de mais material orgânico ou de mais minhocas. No 

experimento feito, a terra estava em um meio termo, e, portanto, o ideal. Ela estava 

úmida, mas não muito, poderíamos formar bolas na mão que não se desfaziam. É 

possível concluir um funcionamento. 

O outro teste feito foi avaliar o material. As folhas de alface estavam finas e 

com aparência de degradação. Como o material orgânico parecia se degradar e 

mesmo assim não soltava odor, é possível dizer que a composteira terá resultados. O 

obstáculo foi apenas o tempo que foi oferecido ao grupo para realizar os testes.  

Um fato importante de ser citado e que não foi imaginado anteriormente, é a 

forma que a terra se apresentava. Ela estava organizada aerada, isso mostra que não 

existiu exagero e nem falta de matéria orgânica. Também prova a circulação de 

minhocas pelo meio, uma vez que podemos enxergar seus caminhos e a organização 
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do terreno em blocos. Abaixo está uma foto de como o pote mais acima se encontrava 

no último dia de análise do experimento (figura 8). 

 

Figura 8 - condição final da composteira 

Mesmo não podendo ter o resultado com a produção do chorume, devido ao 

tempo dado para a produção deste artigo, já foi possível identificar que o material 

colocado está em fase de decomposição (como ilustrado pela figura 8) e que muito 

provavelmente o experimento será bem-sucedido. Tanto a construção quanto a 

manutenção da composteira são extremamente fáceis e rápidos. A estrutura não exige 

muita atenção, podendo ser conferia uma vez por semana ou até menos. Um mito 

muito comum sobre o processo é o mal cheiro. A composteira não apresenta cheiro 

nenhum. Quando aberta pode se sentir a terra molhada, mas não é incomoda e muito 

menos perceptível no dia a dia. 

 

Conclusão 

É possível concluir que o minhocário é viável para qualquer família. O custo é 

baixo ou nulo, dependendo do material disponível em casa, e não apresenta 

complicação alguma. Inclusive, é interessante citar que esta seria uma ótima atividade 

para ser feita no meio escolar, como aprendizado sobre o meio ambiente e 

conscientização sobre o descarte e tratamento do lixo. Sem dúvida, a composteira é 

uma ótima forma de se começar a salvar o planeta Terra. Os lixões apresentam 

diversos problemas sanitários que afetam diariamente a vida de populações menos 

favorecidas trazendo doenças e uma péssima qualidade de vida. Com o processo de 
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compostagem, garantiríamos um descarte adequado e um produto final que pode ser 

utilizado para recuperar terras desmatadas, queimadas ou que sofreram acidentes 

naturais. Além do reflorestamento, plantas cultivadas a partir deste húmus possuem 

uma maior quantidade de nutrientes que os alimentos comuns. Durante todo o 

experimento e resultados, apenas foram vistos pontos muito positivos na utilização de 

uma composteira doméstica e o grupo recomenda fortemente seu uso. 
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Resumo 

Devido ao grande aumento do uso de plástico atualmente, problemas ambientais são 
causados por ele, como a poluição marinha que deriva desse uso. Portanto, a 
possibilidade de criar um material similar, porém menos nocivo para ecossistema 
aquático foi investigado usando amido de milho. No experimento, simulações usando 
diferentes pH e diferentes temperaturas de água foram utilizados para verificar o quão 
rápido o plástico de amido de milho era degradado nessas situações e como sua 
estrutura muda ao longo do tempo. Foi observado que com o tempo o material se 
torna quebradiço. Isso ocorreu principalmente em pH ácido e neutros e em altas 
temperaturas. Mesmo assim, erros cometidos levaram à resultados inconclusivos no 
quesito de variação da massa. Contudo, o estudo aprofundado do plástico em amido 
de milho deve ser aprofundado. Análise em diferentes temperaturas e pH devem ser 
estudadas, assim como, a mistura desse plástico com outras substâncias para 
observar se é possível alterar as propriedades do plástico. 

Palavras-chave: Plástico; amido de milho; ambiente aquático; poluição; pH; 
temperatura 
 

Abstract 

Due to the huge amount of plastic used nowadays, environmental problems can be 
caused, such as marine pollution, derived from its use. So, the possibility of creating a 
similar material, however, less harmful to the aquatic ecosystem, was investigated 
from the use of maize starch. In the experiment, simulations of different pH and water 
temperatures were used to verify how degradable the cornstarch plastic was in these 
situations, and how its structure changed over time. It was observed that the material 
becomes brittle in a small period of time, then it starts to degrade, especially at high 
temperatures or in a neutral to acid medium. Despite that, mistakes were made leading 
to inconclusive results regarding the mass variation. More in-depth experiments 
regarding the degradation of maize starch plastic in different temperatures and pH 
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variations of aquatic environments, should be carried out, alongside studies about the 
changes of its properties among other substances. 

Keywords: Plastic; maize starch; aquatic environment; pollution; pH; temperature 
 

Introdução 

No mundo atual, é notável a enorme quantidade de produtos industrializados 

que contêm plástico em alguma parte de sua composição; por exemplo: o exterior de 

carros, algumas bicicletas, produtos tecnológicos como mouses ou teclados, além de 

uma grande variedade de outros produtos. Essa grande pluralidade de usos se dá 

graças ao fato de o material plástico ter um preço de produção muito baixo e elevada 

versatilidade no seu uso, além de seu enorme aumento de produção nos últimos anos, 

como pode ser visto na Figura 1, a qual mostra um aumento de 20 vezes na 

quantidade de plástico produzido durante os últimos 50 anos. Entretanto, o descarte 

de tal matéria, presente em produtos como, garrafas plásticas, sacolas de mercado 

entre outros, tem sido feito deliberadamente nos oceanos. Estima-se que cerca de 11 

milhões de toneladas de plásticos sejam descartados nos oceanos por ano. Uma 

consequência dessa grande poluição hídrica é a morte de muitos animais sufocados 

com o plástico (LEGNAIOLI, 2018), ou até a contaminação de frutos do mar, já que 

esses ingerem os microplásticos presentes no ambiente em que vivem. 
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Figura 1: Produção de plásticos cresce em 20 vezes nos últimos 50 anos 

Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/565114-projeto-analisa-poluicao-por-
microplastico-em-praia-do-litoral-paulista , 2017. 

Fora todos os malefícios ao ecossistema aquático classificado como 

zooplâncton, as algas marinhas, seres pertencentes ao fitoplâncton, os quais são 

responsáveis por produzir cerca de 98% do oxigênio atmosférico, como estão em 

direto contato com as águas dos oceanos, acabam ingerindo e absorvendo 

microplásticos. Além disso, como o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar, toda 

fauna aquática é afetada, o que causa um drástico problema à manutenção e ao 

desenvolvimento da vida marinha. 

A quantidade atual de plástico consumidos e descartados é enorme, estima-se 

que há cerca de 150 milhões de toneladas métricas no oceano (CHAMORRO, 2020). 

Esse dado manifesta a quão acentuada é a dispersão de resíduos plásticos em todo 

mar, onde percebem-se 5 grandes concentrações de plástico dispersas, o que são 

chamadas de ilhas de plástico. Para se entender a gravidade disso, a ilha de lixo do 

Pacífico Norte possui dimensões maiores que a área dos países França, Espanha e 

Alemanha juntos (SOLDERA, 2021). 
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Figura 2: As 5 ilhas de plástico oceânico do mundo 
Fonte: https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/as-5-ilhas-de-lixo-nos-oceanos, 2021 

A grande quantidade desse material é explicada também quando, nos EUA, 

país desenvolvido é considerado “de 1º mundo”, observa-se que apenas um décimo 

do lixo plástico é coletado para reciclagem (LAW et al., 2020) e que entre 1 e 2,4 

milhões de toneladas métricas por ano são despejadas no meio ambiente (LAW et al., 

2020). 

Em 2019 no Brasil, autoridades conscientes de toda poluição, criaram uma lei 

que proíbe o uso e venda de canudos plásticos. Entretanto, mesmo que ela represente 

a preocupação com a situação alarmante do descarte dos plásticos, os canudos 

representam apenas 0,03% dos resíduos de plástico descartados (MINTER, 2018). 

Apesar de tal medida ter se mostrado irrelevante em relação à diminuição do despojo 
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de materiais plásticos, sua divulgação resultou em um aumento no número de 

brasileiros conscientizados com o problema. 

  A fim de estudar uma possível medida em prol da conservação do meio 

ambiente, o grupo escolheu trabalhar com o plástico de amido de milho, uma vez que 

há grande disponibilidade de amido de milho no mercado brasileiro, devido a sua 

grande área de produção, como pode ser visto na Figura 3. Pode-se notar isso quando 

cerca de 1,1 bilhão de toneladas de milho são produzidas no Brasil (SILVA; SILVA, 

2010) e apenas 7,67 milhões de toneladas desse produto são exportadas por ano 

(“MERCADO”, 2020), o que explicita a enorme disponibilidade da matéria prima no 

mercado brasileiro. 

  Além da grande quantidade, o grão de amido de milho absorve água quando em 

contato com o solo, o que o faz expandir e ser degradado com maior facilidade por 

bactérias, que quebram seus açúcares em moléculas menores (“PLÁSTICO”, 2016). 

Isso demonstra a facilidade da decomposição desse material. 

 

Figura 3: Área de produção do milho no Brasil, entre 1976 e 2020, em milhões de hectares 

Fonte: http://www.farmnews.com.br/historias/produtividade-do-milho-no-brasil/ , 2020. 

O plástico de amido de milho apresenta aplicabilidade limitada a altas 

temperaturas (acima de 60°C), graças a suas propriedades térmicas, o que pode ser 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 02 

 

  

556 

 

considerado uma desvantagem quando utilizado para produções em grandes 

indústrias. 

Nota-se a necessidade de realçar que esse experimento nos fornece muita 

bagagem de conhecimento e conscientização sobre o ambiente aquático, já que os 

plásticos despejados no oceano são altamente prejudiciais aos seres vivos aquáticos 

e para o próprio ser humano. Por isso, essa pesquisa tem como objetivo analisar como 

o plástico de amido de milho reage em diferentes pH ou temperaturas, assim, 

analisando se é uma alternativa viável para substituir o plástico convencional e 

minimizar os problemas descritos. 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Análise do comportamento de plástico de amido de milho na variação de pH e 

temperatura em meio aquático salgado. 

Objetivos específicos: 

 ● Produzir um plástico de amido de milho  

 ● Avaliar a resistência do plástico de amido de milho 

 ● Investigar a versatilidade da forma do plástico do amido de milho 

 ● Analisar a resistência e a degradação do plástico de amido de milho em 

diferentes temperaturas 

● Analisar a resistência e a degradação do plástico de amido de milho em 

diferentes pH. 

 

Materiais e Método 

Os materiais utilizados para a produção do plástico foram: 900ml de água, 9g de 

glicerina, 27g de amido de milho, 1 panela de vapor e 1 travessa de cozinha. 

Para o experimento, os materiais foram: 10 Béqueres de 300ml, 1,44 L de água, 

63g de sal, 31,5g de plástico, balança, aparelhos de banho maria, gotas de vinagre, 

360ml de água Ibirá (pH 9), fita de pH, garra e plástico filme. 

Em relação a como a experimentação foi procedida: misturou-se amido de milho 

com glicerina e 100ml de água, até a mistura ficar homogênea. Após, adicionou-se o 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 02 

 

  

557 

 

restante de água (800 ml) à mistura e a misturou novamente. Após a mistura ficar 

homogênea, levou-se o conteúdo a uma panela de vapor, sobre fogo baixo, e misturou-

a entre 15 e 20 minutos até a solução gelatinizar-se. Após a essa “gelatinização” da 

solução, a mistura foi colocada em uma travessa de cozinha e colocada dentro de um 

forno, durante 24 horas sobre fogo baixo de 180°. 

 Primeiramente, a massa total do plástico foi pesada na balança, e dividida 

igualmente em 5 pedaços de 3,5g e 5 pedaços de 2,8g. (havia uma grande chance de 

ser uma grande dificuldade manter a integridade dos plásticos nas análises, portanto, 

sempre foi pesado o Becker inteiro e no final foi calculado a diferença dos pesos totais 

de beckeres). 

Após esse processo inicial, foi realizada uma análise visual e de tato dos 

plásticos. Para a simulação de mar aberto, utilizou-se o sal, que foi dividido e pesado, 

na balança, em cinco porções de 7g e cinco porções de 3,5g.  

Para realizar o controle, colocou-se 200ml de água junto com 7g de sal em um 

Becker de 300ml, misturou-se a mistura, foi colocado um plástico de 3,5g dentro e cobriu 

o Becker com um plástico filme, para evitar a perda ou qualquer interferência externa 

no experimento. Para fazer os experimentos de 40° e 60° graus celsius, fez-se os 

mesmos procedimentos do controle, mas os Béqueres foram deixados, cada um, em 

aparelhos de banho maria, um a 40° C e outro a 60° C, para que fosse testado o 

comportamento do plástico em temperaturas mais elevadas, que ficassem constantes. 

Para realizar o experimento ácido, realizou-se os mesmos procedimentos do controle, 

mas, antes de colocar o plástico dentro do Becker, aplicou-se gotas de vinagre na 

mistura, aproximadamente 10, até ela ficar com pH 4, enquanto se utilizava uma fita de 

pH para medir o pH do meio a cada gota aplicada (para observar o comportamento do 

plástico em água mais ácida). Para o experimento base, misturou-se dentro de um 

Becker de 300ml, 200ml de água Ibirá pH 9 com 7g de sal, e, depois, colocou-se um 

plástico de 3,5g dentro da mistura, por fim, cobrindo o Becker com um plástico filme. 

Para as repetições, devido a produção extremamente limitada, foi necessário 

mudar as medidas, mas usando a mesma escala. Portanto, utilizou-se 160ml de água e 

160ml de água ao invés de 200ml de água, 5,6g de sal ao invés de 7g de sal, 2,8g de 

plástico ao invés de 3,5g de plástico e, aproximadamente, 7 gotas de vinagre para o 

experimento ácido ao invés de 10 gotas. No experimento básico, o mesmo 
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procedimento foi feito, mas ao invés de 160ml de água comum, utilizou-se a água Ibirá, 

assim como na primeira versão desta etapa da experimentação.  

Tanto o controle, quanto os experimentos ácido e base e as repetições desses 

respectivos experimentos, ficaram, durante 10 dias, em uma travessa em temperatura 

ambiente, perto de uma fonte de luz natural. Já os experimentos de 40° e 60° graus, 

e suas repetições, ficaram, cada um, durante 10 dias, dentro de um aparelho de banho 

maria, em suas respectivas temperaturas (40° C e 60° C). Cada experimento foi 

pesado, retirando na conta, o peso respectivo do plástico dentro dele (3,5g ou 2,8g). 

Durante esses 10 dias, esse processo foi repetido, junto com uma análise visual do 

experimento, sendo que, no 10° dia, retirou-se o plástico dos experimentos e realizou-

se uma análise de tato. No 4°, 5° e 7° dia, não houve a análise do experimento pois 

não havia possibilidade do grupo ir ao colégio, onde estava instalado o experimento. 

 

Resultados e Discussão 

O experimento foi feito em 12 dias, sendo que o primeiro e o segundo dia foram 

destinados à produção do plástico de amido de milho e o resto foi dedicado à análise 

do material nos meios aquáticos propostos (temperatura ambiente e pH neutro, a 

40ºC, a 60ºC, acidificado e basificado), tendo em conta que as análises somente foram 

feitas às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, pois às terças-feiras não 

tínhamos aula presencial no colégio e aos finais de semana também ficávamos em 

casa.  

 

Figura 4: Apresentação dos plásticos inseridos nos beckers específicos 
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Figura 5: Pesagem dos plásticos 

A produção do plástico foi feita corretamente, entretanto a análise teve tantos 

resultados esperados quanto resultados fora da proposta. Em relação ao que deu 

certo, tivemos resultados visuais e relacionados ao tato bem informativos. No começo 

do experimento, os plásticos eram maleáveis, porém com uma estrutura sólida. 

Tinham também uma aparência transparente e amarelada. Ao final do experimento, 

os plásticos colocados em meios diferentes diferenciaram-se significativamente. O 

controle, no qual um plástico foi posto em água salgada, a temperatura ambiente e pH 

neutro, teve sua estrutura alterada para um interior mais gelatinoso, pois o plástico 

por conta de sua grossura, tem uma película sólida na superfície e um interior mais 

mole. Nesse caso, esse interior ficou com um aspecto pastoso e a película, no entanto, 

se manteve da mesma forma. O controle também rasgava mais facilmente após o 

processo. Os plásticos postos em meios com temperaturas mais altas, 40ºC e 60ºC, 

tiveram a mesma reação, porém mais intensa (de modo que o de 60ºC sofreu um 

processo mais intenso do que o de 40ºC). Nos dois plásticos o interior ficou mais 

pastoso e frágil, porém no de 60º, o interior ficou quase líquido.  

Por outro lado, os plásticos imersos em meios com diferentes pH tiveram outras 

reações. No meio acidificado com vinagre, o plástico manteve sua estrutura sólida, 

em relação à superfície e interior, porém sua maleabilidade diminuiu, o que a tornou 

mais quebradiça. Já no meio básico, o plástico reforçou sua rigidez, mas ainda era 

possível quebrar com facilidade este material, porém em relação ao plástico anterior 

ao experimento, ficou bem mais resistente. 

Ordem das imagens, Controle-Básico-Ácido-40°-60° 

Antes: 
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Figura 6: Plásticos antes do experimento 

 
Figura 7,8,9,10 e 11: Plásticos após o experimento (mesma ordem de meios da figura 6) 

Apesar das diferenças, tiveram tópicos que se igualaram nos plásticos pós-

experimento. A cor inicial, como dito antes, era um tom transparente amarelado, e, 

após o processo, a cor de todos ficou com um aspecto mais transparente e menos 

amarelado. Importante ter em mente que, em ambos os momentos, não era possível 

ver com foco objetos de trás do plástico, somente "borrado".  

Com a avaliação de todas essas observações e a observação das quebras dos 

plásticos, foi percebido um padrão de degradação em relação à temperatura e pH, 

mostrado na tabela a seguir.  

Tipo de degradação Intensidade da degradação 

Temperatura diferentes 60° > 40° > Controle 

PH diferentes Neutro > ácido > básico 

 
Sob outra perspectiva, mesmo tendo vários sucessos no experimento, os dados 

exatos das variações de massa devem ser considerados inconclusivos. Isso porque 

em muitos momentos essa variação superou a massa inicial do plástico. Por exemplo, 

de um dia para o outro, houve perda de 7 gramas do conteúdo total do becker, mesmo 
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o plástico inicial só tendo 3,5 gramas. Logo, conclui-se que nestes dias houve a 

evaporação da água que deveria ser mantida no Becker. 

Como possibilidades desse erro, destacamos a variação da temperatura do 

ambiente paulistano, uma vez que havia dias que a temperatura marcava 10°C e havia 

outros dias que marcava 30°C. No mesmo sentido, atribuímos essa perda de massa 

pela variação do clima à exposição à qual as amostras, exceto as postas em banho-

maria, ficaram ao longo dos 10 dias, tendo vista que foram armazenadas em um local 

influenciado pela luminosidade e raios solares, cuja intensidade variou conforme a 

disposição das nuvens. 

Além da exposição, o isolamento do Becker por papel filme pode não ter sido 

suficiente para a proteção dos plásticos, já que além das evidências de perda d’água, 

notou-se a presença de pigmentações vermelhas e pretas no plástico posto no Becker 

em que se realizou o controle, o que pode ter sido causado por sujeira ou por ter sido 

abrigo de microrganismos. De qualquer modo, essas possibilidades podem ter 

influenciado nos dados de massa dos plásticos de amido. 

 

 
Figura 12 e 13: Pigmentações vermelhas e pretas nos plásticos, vistas frontalmente e 

transversalmente 

A imprecisão da balança é outra capaz causa dessa variação irregular de 

massa, o que pôde ser observado quando, ao tirar um Becker da pesagem, a balança 

continuava a marcar 0.1g ou 0.2g, ou seja, ela adicionou esse número ao suposto 

peso do Becker. 

Os resultados finais não foram os esperados pelo grupo, o que foi uma surpresa 

para todos já que era esperado que fosse possível medir o peso do plástico com 
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precisão conforme a sua degradação, mas após algumas medições notamos que não 

era bem assim e que por diversos motivos discutidos previamente os resultados foram 

declarados por todos como inconclusivos.  

Por isso o objetivo a ser discutido: “analisar a mudança de propriedade do 

plástico de amido de milho em meio aquático salgado” foi atualizado e de forma 

distinta foi executado, já que foi facilmente percebida a mudança do estado do plástico 

conforme a forma em que foi tratado durante o experimento. Ao ser manipulado foi 

notada uma mudança em seu estado: de firme e elástico para um onde a sua 

resistência e sua elasticidade foram ambas comprometidas deixando-o mais 

quebradiço, ou seja, um resultado positivo para a sua degradação nos ambientes 

marinhos. 

Após toda a pesquisa também foi debatida a possibilidade de uma função para 

este plástico, uma forma de implantá-lo em nossa sociedade, uma das soluções 

encontradas é a substituição do plástico normal para o de amido de milho em sacolas.  

Essa seria uma solução inteligente, já que se misturado com elementos básicos 

o plástico teria sua resistência aumentada, mas poderia ainda assim degradá-lo de 

forma muito mais rápida do que a do plástico normal. Ainda é necessário considerar 

que sua produção é barata e rápida então poderia facilmente ser produzido em massa. 

No entanto esta é uma possibilidade que não foi analisada e não há sabedoria dos 

riscos ambientais a longo prazo da produção escalada deste plástico. Também não 

há sabedoria se os produtos básicos podem causar algum tipo de alteração em sua 

degradação. Por fim se todas estas variantes fossem cautelosamente analisadas e 

concluídas como positivas para um plástico mais sustentável essa seria uma 

alternativa muito válida e útil. 

 

Conclusão 

Dados os prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana do plástico 

convencional, faz-se necessário mudar a composição desse material. Graças a essa 

carência, o grupo escolheu estudar os efeitos do plástico de amido de milho em meio 

aquático. Para isso, colocamos o plástico em beckers com a simulação de um meio 

marinho em diferentes condições: a 60°C, a 40°C, em pH ácido, em pH básico e outro 

a temperatura ambiente em pH neutro. Os resultados obtidos respondem parcialmente 
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ao objetivo previamente estabelecido, já que foi possível analisar a textura, aspecto 

visual e resistência do plástico a choques mecânicos, porém a variação de massa não 

pôde ser considerada confiável em ambas as repetições, assim, analisou-se em parte 

a mudança das propriedades do plástico de amido de milho em meio marinho. Como 

possíveis encaminhamentos do experimento, o grupo enxerga que possa ser 

explorado o estudo da degradação em temperaturas mais altas e o estudo da variação 

de propriedades com a adição de outras substâncias à receita do plástico de amido 

de milho. 
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Resumo 

Desde a primeira Revolução Industrial, as práticas econômicas levaram a poluentes 
sendo despejados na água e, portanto, ao agravamento de sua poluição em todo o 
mundo. Uma das explicações dominantes para tal contaminação é o derramamento 
de óleo. Pesquisas anteriores tendem a considerar o petróleo como o único óleo 
poluente e, como resultado, a possibilidade de que a cor de um óleo possa ser o fator-
chave para impedir a infiltração de raios solares foi esquecida. A partir dos diferentes 
tipos de óleos, de suas cores distintas, bem como da padronização das variáveis 
envolvidas nos ensaios do estudo, foram introduzidas em cada ensaio experimental 
duas mudas de espécies não aparentadas. Nossas descobertas indicam que qualquer 
tipo de óleo - independente de sua cor - interfere na fotossíntese das plantas, uma vez 
que todas as mudas estavam mortas ao final do experimento. Com base nisso, 
pesquisas adicionais são necessárias para identificar soluções que possam aumentar 
a vida útil das plantas aquáticas quando submetidas à ação dos óleos analisados. 

Palavras-chave: Água; Poluição; Derramamento de óleo, Fotossíntese. 
 

Abstract 

Since the first Industrial Revolution, economic practices have led to pollutants being 
discharged into water and thus to the aggravation of its pollution worldwide. One of the 
dominant explanations for such contamination is the oil spill. Previous researches have 
been prone to inculpating petroleum as the only polluting oil and, as a result, the 
possibility that the color of an oil might be the key factor in hindering the infiltration of 
solar rays has been overlooked. Based on different types of oils, their distinctive colors, 
as well as on the standardization of the variables involved in the trials of the study, two 
seedlings of unrelated plant species were introduced in each experimental test. Our 
findings indicate that any kind of oil — regardless of its color— does interfere with the 
photosynthesis of plants, since all the seedlings were dead by the end of the 
experiment. On this basis, further research is needed to identify solutions that could 
boost aquatic plants’ lifespan when they are subjected to the action of the oils 
analyzed. 
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Introdução 

A água é um recurso natural e renovável de suma importância para a vida na 

Terra tal qual como a conhecemos. Todavia, a maior parte desse elemento, essencial 

à sobrevivência de seres vivos, é salgada. “No planeta conhecido como “Planeta 

Água”, aproximadamente 97% das águas na Terra são salgadas e 2,493% estão 

concentrados em geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso. Para os múltiplos 

usos, entre eles o consumo humano, existe apenas 0,007% de água doce disponível 

em rios, lagos e na atmosfera.” (PICCOLI et al., 2015). Para piorar, devido ao seu uso 

inconsciente, sua disponibilidade acaba se tornando cada vez mais escassa.  

Tendo isso em mente, a poluição de rios e mares, um problema socioambiental 

cuja causa é a intensa atividade econômica e o incorreto descarte de lixo, precisa ser 

combatido. Ademais, entre os outros fatores que também contribuem para tal situação 

estão o aquecimento global, o desmatamento, as atividades industriais, agrícolas e 

pecuárias, os lixos e efluentes de águas fecais, o tráfego marítimo e os 

derramamentos de combustível. 

 A contaminação da água tem um impacto negativo na saúde, economia global 

e no meio ambiente. Os efeitos gerados são a destruição da biodiversidade 

(empobrece os ecossistemas aquáticos e ajuda na proliferação de algas 

fitoplantônicas), a poluição das cadeias alimentares (com as águas contaminadas, ao 

pescar, os animais podem transmitir toxinas aos alimentos, prejudicando a saúde), a 

escassez de água potável, a destruição da biodiversidade, a transmissão de doenças 

como a cólera, hepatite A e disenteria, podendo resultar até na mortalidade infantil.  

 As poluições química e física das águas são um dos temas mais problemáticos 

quando se fala dos tipos de poluições hídricas. Acontecem por conta do descarte 

incorreto de produtos químicos nocivos e indesejáveis e de partículas em suspensão. 

Seus efeitos são sutis e demoram para serem percebidos. Os dois principais grupos 

de poluentes são os compostos sintéticos - como plásticos, herbicidas, inseticidas, 

tintas, detergentes, solventes, remédios e aditivos alimentar - e o derramamento de 

petróleo.  
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Quanto a este último poluente, o petróleo, formado pela decomposição da 

matéria orgânica soterrada ao longo de milhões de anos e poluente de rios e mares - 

é composto por elementos como o carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio e oxigênio, 

podendo apresentar os hidrocarbonetos: metano (CH4), butano (C4H10) ou octano 

(C8H18). 

 O petróleo, também conhecido como “ouro negro”, é extremamente importante 

na sociedade e na economia, já que é usado em diversas áreas - na fabricação de 

pneus, matéria prima para plásticos, alguns tecidos e, principalmente, como 

combustível. O derramamento de petróleo ocorre por conta dos defeitos de navios-

petroleiros, vazamento nas plataformas petrolíferas, rompimento de dutos e 

lançamento de água utilizada para a limpeza de reservatórios que contenham 

petróleo. 

Dito isso, sua liberação em água pode impedir a penetração de luz, intoxicar os 

animais como as tartarugas marinhas e peixes, que são os animais que são mais 

prejudicados uma vez que podem morrer por asfixia ou mesmo pelo aprisionamento 

no óleo. As aves marinhas também podem acabar morrendo pois ao entrarem em 

contato com o óleo, o equilíbrio térmico do animal é afetado. Por fim, a área 

contaminada causa danos ao turismo, tendo um impacto direto na economia. 

Portanto, devido aos malefícios supracitados do derramamento de petróleo, há 

a importante tarefa de tentar resolver os problemas causados pelo vazamento. Dessa 

forma, busca-se não só evitar que os hidrocarbonetos se espalhem ainda mais pelo 

meio aquático, mas também que os animais impactados sejam salvos. 

Adicionalmente, o prejuízo oriundo da camada superficial de óleo obstruindo a 

entrada de luz solar pode ser explicado pelo fato de que a taxa fotossintética, isto é, a 

intensidade de fotossíntese que a planta realiza se altera dependendo da quantidade 

de luz a que a planta é exposta (RODRIGUES, s.d). Além do mais, para que tal 

atividade fotossintética atinja seu máximo, é imprescindível que nenhuma outra 

variável, como a disponibilidade de água ou a temperatura, limite o processo. 

Visto que plantas aquáticas podem assumir coloração amarronzada quando 

presentes em um meio com pouca luz e, por conseguinte, com baixos níveis de 

oxigênio disponível, consider-se-á tal alteração de cor como um indicador de baixa ou 

alta taxa fotossintética para cada uma das amostras no experimento proposto. 
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Logo, por intermédio da análise da interação de diferentes amostras de água 

com glicerina, petróleo e óleo de soja para duas espécies de plantas Elódea e 

Ludwigia Palustris, além de uma amostra controle, poder-se-á analisar as influências 

das manchas de óleo em plantas aquáticas. 

 

 

Através do gráfico (Figura 1), é possível concluir que com o aumento da taxa 

de fotossíntese, há um aumento na intensidade de luz. Como exemplos de plantas 

marinhas que sofrem com a falta de oxigênio e luz na água causada pelo 

derramamento de óleo, mais especificamente o petróleo, pode-se considerar a Elódea 

e Ludwigia Palustris. A primeira é uma planta que pertence ao grupo das 

Angiospermas que é muito utilizada na decoração de lagos e aquários artificiais, 

sendo comum encontrara-las em casas de pesca e aquarismo. Essa espécie 

normalmente é encontrada na América do Norte ou em outros locais, onde tem 

invadido os cursos de água. Já a segunda planta, além de ser anfíbia e de origem 

norte-americana, é também uma espécie de planta com flor pertencente à família 

Onagraceae. Ademais, como seu próprio nome diz, ela pode ser encontrada 

principalmente em ambientes palustres.  

Além do petróleo, foi usado a glicerina e o óleo vegetal. O primeiro é produzido 

através de reações de óleos ou gorduras para a formação de sabão (saponificação) 

ou pela formação de biodiesel (transesterificação). Sua composição química é 

carbono, oxigênio e hidrogênio, dado que é o produto comercial de um álcool orgânico 

(propan-1,2,3-triol/ glicerol) com 95% de pureza no mínimo. Já o segundo, é também 

utilizado e é formado por triglicerídeos, que são a união de três ácidos graxos a uma 

molécula de glicerol. Por sua natureza química são apolares, assim são insolúveis em 

água e solúveis em solventes orgânicos. Sua composição química é hidrogênio, 
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carbono e oxigênio, dado que são divididos em dois grupos os hidrocarbonetos e os 

oxigenados. 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a influência que diferentes 

óleos podem ter na água, e como isso afeta a vida vegetal aquática. 

 

Objetivos 

Diante dessa situação, o projeto tem como objetivo geral observar a influência 

do derramamento de diferentes tipos de óleo para a vida aquática vegetal e analisar 

como isso pode interferir em suas devidas colorações caso a taxa fotossintética de 

uma planta seja afetada. 

• Os objetivos específicos estabelecidos são: 

• Observar a coloração das plantas ao decorrer do experimento; 

• Analisar experimentalmente o comportamento dos contaminantes simulados, a 

partir dos critérios: cor e pH; 

• Analisar experimentalmente o comportamento do líquido simulado, a partir do 

critério de turbidez; 

• Identificar se a coloração do petróleo altera no crescimento das plantas 

(espaço, tempo e tempo de vida). 

 

Materiais e Método 

A pesquisa optou por utilizar os seguintes materiais para a realização do 

experimento: 12 béqueres de vidro de 500 mL (3 béquers para cada nível – deve 

representar um béquer constituinte da triplicata.), 4,8L de água sem cloro, 1,8kg de 

cascalho, 60 mL de glicerina, 60 mL de óleo de soja, 60 ml de petróleo, 12 frações de 

7 centímetros das plantas Elódea e Ludwigia Palustris e 13 tiras de pH (uma usada 

para a água incial do experimento e 12 para todos os níveis das triplicatas no final do 

experimento). 

O experimento começou a partir da divisão de 12 béquers em 4 partes, onde 

cada parte é chamado de nível. No primeiro nível foi colocado 400 mL de água dentro 

de cada béquer; logo foi adicionado aproximadamente 7 centímetros de planta Elódea 
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e 7 centímetros da planta Ludwigia Palustris. Logo depois, o pH foi medido com as 

tiras de pH. 

No próximo nível (nível 2) o procedimento foi igual ao nível anterior, com as 

mesmas quantidades, mas com uma alteração no fim: foi adicionado 20 mL de 

petróleo em cada béquer; por fim, medido o pH com as tiras de pH. 

Em seguida, a próxima etapa (nível 3) foi igual ao nível 1, com as mesmas 

quantidades, mas com uma alteração no final: foi adicionado 20 mL glicerina em cada 

béquer, por fim, o pH foi medido com as tiras de pH. 

A última parte (nível 4) foi igual ao nível 1, com as mesmas quantidades, mas 

com uma alteração no final: foi adicionado 20 mL de óleo vegetal em cada béquer e o 

pH foi medido com as tiras de pH. 

O experimento foi analisado através de uma tabela durante 3 semanas, todos 

os dias da semana (exceto sábado e domingo). A tabela estava dividida de acordo 

com cada nível e triplicata. O aspecto das plantas, coloração da planta, turbidez da 

água e quantidade de luz foram os fatores que foram levados em consideração ao 

fazer o experimento. 

 

Resultados e Discussão 

• Normal (CONTROLE) 

Dia / 
triplicata 

Foto Coloração da 
planta 

Aspecto da 
planta 

Turbidez da 
água 

Quantidade 
de luz 

 
 
 
 

16/08 (T1) 

 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição 
inicial 

 
 
 

+ +  - 

 
 
 

16/08 (T2) 

 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição 
inicial 

 
 
 

+ +  - 
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16/08 (T3) 

 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição inicial 

 
 
 

condição 
inicial 

 
 
 

+ +  - 

 
 

 
18/08 (T1) 

 

 
 
 

nenhuma 
alteração 

 
 
 

nenhuma 
alteração 

 
 
 

nenhuma 
alteração 

 
 
 

+ +  - 

 
 

18/08 (T2) 

 

 
 

marrom 

 
 

nenhuma 
alteração 

 
 

nenhuma 
alteração 

 
 

+ +  - 

 
 

 
18/08 (T3) 

 

 
 

 
marrom 

 
 

 
murcha 

 
 

 
+  -  - 

 
 

 
+ +  - 

 
 

20/08 (T1) 

 

 
 
nenhuma 
alteração 

 
 
nenhuma 
alteração 

 
 

nenhuma 
alteração 

 
 

+ + + 

 
 

20/08 (T2) 

 

 
 

marrom 

 
 

murcha 

 
 

nenhuma 
alteração 

 
 

+ + + 

 
 

20/08 (T3) 

 

 
 

marrom 

 
 

murcha 

 
 

- - - 

 
 

+ + + 

 

 

 

23/08 (T1) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ + + 
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23/08 (T2) 

 

 

 

marrom 

 

 

murcha  

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

 

23/08 (T3) 

 

 

 

marrom 

 

 

murcha  

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

 

 

25/08 (T1) 

 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

 

+ + + 

 

 

25/08 (T2) 

 

 

 

marrom 

 

 

murcha  

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

25/08 (T3) 

 

 

marrom 

 

murcha  

 

- - - 

 

+ + + 

 

 

27/08 (T1) 

 

 

 

marrom 

esverdeado 

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ - - 

 

 

27/08 (T2) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ - - 
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27/08 (T3) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ - - 

 

 

 

30/08 (T1) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ - - 

 

30/08 (T2) 

 

 

marrom  

 

murcha 

 

- - -  

 

+ - - 

 

 

30/08 (T3) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ - - 

 

 

01/09 (T1) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 

 

 

01/09 (T2) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha / morta 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 

 

 

01/09 (T3) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T1) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 
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03/09 (T2) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha / morta 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T3) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 

 

• Petróleo 

DIA / 

TRIPLICATA 

FOTO COLORAÇÃO 

DA PLANTA 

ASPECTO DA 

PLANTA 

TURBIDEZ 

DA ÁGUA 

QUANTIDADE 

DE LUZ 

 

 

16/08 (T1) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T2) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T3) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

 

18/08 (T1) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ + - 

 

 

+ +  - 
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18/08 (T2) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ - - 

 

 

+ +  - 

 

 

 

18/08 (T3) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ - - 

 

 

+ +  - 

 

20/08 (T1) 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

+ - - 

 

+ +  + 

 

20/08 (T2) 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

+ - - 

 

+ +  + 

 

 

20/08 (T3) 

 

 

 

marrom 

 

 

mudança na 

coloração 

 

 

+ - - 

 

 

+ +  + 

 

 

23/08 (T1) 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

- - - 

 

+ +  + 

 

23/08 (T2) 

 
 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

+ - - 

 

+ +  + 
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23/08 (T3) 

 

 

marrom 

 

mudança na 

coloração 

 

+ - - 

 

+ +  + 

 

 

25/08 (T1) 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

+ - - 

 

+ +  + 

 

25/08 (T2) 

 

 

pontas 

amarronzadas 

 

nenhuma 

alteração 

 

- - - 

 

+ +  + 

 

25/08 (T3) 

 

 

marrom 

 

murcha 

 

- - - 

 

+ +  + 

 

27/08 (T1) 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

nenhuma 

alteração 

 

- - - 

 

+ - - 

 

 

27/08 (T2) 

 

 

 

pontas marrons 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

- - - 

 

 

+ - - 

 

27/08 (T3) 

 

 

marrom 

 

murcha  

 

- - - 

 

+ -  - 

 

 

30/08 (T1) 

 

 

marrom 

 

murcha com 

algumas plantas 

caindo; morte de 

uma espécie 

 

- - - 

 

+ - -  
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30/08 (T2) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha 

 

 

+ - - 

 

 

+ - - 

 

 

30/08 (T3) 

 

 

 

marrom 

esverdeado 

 

 

murcha 

 

 

- - - 

 

 

+ - - 

 

 

01/09 (T1) 

 

 

 

marrom  

 

 

murcha; planta 

boiando 

 

 

- - -   

 

 

+ + + 

 

 

01/09 (T2) 

 

 

 

preto esverdeado 

 

 

morta; algumas 

plantas boiando 

 

 

+ + - 

 

 

+ + + 

 

01/09 (T3) 

 

 

marrom 

esverdeado 

 

murcha; planta 

boiando 

 

- - - 

 

+ + + 

 

03/09 (T1) 

 

 

marrom 

 

murcha; duas 

plantas boiando 

 

- - - 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T2) 

 

 

 

preta esverdeada 

 

 

morta; murcha 

 

 

+ + - 

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T3) 

 

 

 

preta esverdeada 

 

 

morte de uma 

espécie de planta 

 

 

- - -  

 

 

+ + + 
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• Glicerina 

DIA / 

TRIPLICATA 

FOTO COLORAÇÃO 

DA PLANTA 

ASPECTO DA 

PLANTA 

TURBIDEZ 

DA ÁGUA 

QUANTIDADE 

DE LUZ 

 

 

16/08 (T1) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T2) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T3) 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

18/08 (T1) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

- -  - 

 

 

+ +  - 

 

 

18/08 (T2) 

 

 

 

parte da folha 

amarronzada  

 

 

mudança na 

coloração 

 

 

+ +  - 

 

 

+ +  - 

 

 

18/08 (T3) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ -  - 

 

 

+ +  - 

 

 

20/08 (T1) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ -  - 

 

 

+ + + 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 03 

 

  

579 

 

 

 

20/08 (T2) 

 

 

 

parte da folha 

arroxeada 

 

 

mudança na 

coloração 

 

 

+ -  - 

 

 

+ + + 

 

 

20/08 (T3) 

 

 

 

marrom 

 

 

murcha 

 

 

+ -  - 

 

 

+ + + 

 

 

 

23/08 (T1) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ + - 

  

 

+ + + 

 

 

23/08 (T2) 

 

 

 

verde escuro 

 

  

murcha 

 

 

+ + - 

  

 

+ + + 

 

23/08 (T3) 

 

 

opaca 

  

murcha 

 

+ + - 

  

+ + + 

 

25/08 (T1) 

 

 

verde 

amarronzado 

 

começou a 

murchar 

 

+ - - 

 

+ + + 

 

 

25/08 (T2) 

 

 

 

ponta marrom 

  

 

alteração na cor 

 

 

+ - - 

  

 

+ + + 
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25/08 (T3) 

 

 

 

marrom opaco 

  

 

murcha 

 

 

+ - - 

  

 

+ + + 

 

 

27/08 (T1) 

 

 

 

marrom 

  

 

começou a 

morrer 

 

 

- - - 

  

 

+ - - 

 

 

27/08 (T2) 

 

 

 

marrom 

  

 

murcha 

 

 

- - - 

  

 

+ - - 

 

27/08 (T3) 

 

 

marrom 

  

começou a 

morrer / murcha 

 

- - - 

  

+ - - 

 

 

30/08 (T1) 

 

 

marrom 

 

morta / murcha 

 

+ - - 

 

+ - - 

 

30/08 (T2) 

 

 

marrom 

amarelado 

 

murcha 

 

+ + - 

 

+ - - 

 

30/08 (T3) 

 

 

verde 

amarronzado 

 

murcha / 

morrendo 

 

+ - - 

 

+ - - 
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01/09 (T1) 

 

 

 

preta 

 

 

morta / murcha 

 

 

+ + - 

 

 

+ + + 

 

 

01/09 (T2) 

 

 

 

marrom 

esverdeado 

 

 

morta / presença 

de fungos 

 

 

+ + +  

 

+ + + 

 

 

01/09 (T3) 

 

 

 

preta 

 

 

morta / suspeita 

de fungos 

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T1) 

 

 

 

preta 

 

 

morta / murcha 

 

 

+ + - 

 

 

+ + + 

 

 

 

03/09 (T2) 

 

 

 

preta 

 

 

cheiro forte / 

morta 

 

 

+ + + 

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T3) 

 

 

 

preta / verde 

escuro 

 

 

morta / presença 

de fungos 

 

 

+ - - 

 

 

+ + + 
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• Óleo Vegetal 

DIA / 

TRIPLICATA 

FOTO COLORAÇÃO 

DA PLANTA 

ASPECTO DA 

PLANTA 

TURBIDEZ 

DA ÁGUA 

QUANTIDADE 

DE LUZ 

 

 

16/08 (T1) 

 

 

 

 

 

 

condição inicial 

 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T2) 

d 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

16/08 (T3) 

d 
 

 

 

condição inicial 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

18/08 (T1) 

a 
 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

condição inicial 

 

 

condição 

inicial 

 

 

+ + + 

 

 

18/08 (T2) 

 d 
 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

condição inicial 

 

 

+ +  - 

 

 

+ +  - 
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18/08 (T3) 

ç 

 
 

 

folhas 

amareladas 

 

mudança na 

coloração 

 

+ -  - 

 

+ +  - 

 

 

20/08 (T1) 

 

 

 

marrom 

 

 

mudança na 

coloração 

 

 

+ + + 

 

 

+ + + 

 

 

20/08 (T2) 

 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

nenhuma 

alteração 

 

 

+ + - 

 

 

+ + + 

 

 

20/08 (T3*) 

~~ 
 

 

coloração 

verde, amarela 

e marrom 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

+ - - 

 

+ + + 

 

 

23/08 (T1*) 

l 
 

 

marrom 

 

mudança na 

coloração; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

- - - 

 

+ + + 

 

 

23/08 (T2*) 

~ 

 

marrom  

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

- - - 

 

+ + + 
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23/08 (T3*) 

h 

 

marrom 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

25/08 (T1) 

a 

 

marrom 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

+ - - 

 

+ + + 

 

25/08 (T2) 

1 

 

 

marrom 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

+ - - 

 

+ + + 

 

25/08 (T3*) 

a 

a 

 

 

marrom 

 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

 

+ - - 

 

 

+ + + 

 

 

27/08 (T1*) 

u 

 

 

marrom 

 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

 

- - - 

 

 

+ - - 
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27/08 (T2*) 

k 

 

     marrom  

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

        - - - 

 

 

          + - - 

 

27/08 (T3*) 

a 

 

 

      marrom 

 

 

murcha; 

película sobre a 

água foi 

formada 

 

 

        - - - 

 

 

         + - - 

 

 

 

30/08 (T1*) 

a 

 

 

verde claro 

 

 

+ + + fungo; 

murcha 

 

 

+ + - 

 

 

+ - - 

 

 

30/08 (T2*) 

a 

 

 

marrom 

 

 

murcha 

 

 

+ - - 

 

 

+ - -  

 

30/08 (T3*) 

y 

 

 

1 opaca 

1 verde 

 

 

murcha; folhas 

boiando 

 

 

+ - - 

 

 

+ - - 

 

 

01/09 (T1*) 

a 

 

 

Marrom e verde 

 

 

murcha 

 

 

+ - - 

 

 

+ + + 
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01/09 (T2*) 

p 

 

 

verde 

amarelado 

 

 

murcha 

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

 

01/09 (T3*) 

a 

 

 

1 marrom  

1 verde 

 

 

 

murcha 

 

 

 

 - -  

 

 

 + + + 

 

 

03/09 (T1*) 

/ 

 

 

marrom e verde 

escuro 

 

 

murcha 

 

 

+ - -  

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T2*) 

2 

 

 

verde escuro 

 

 

morrendo 

 

 

- - - 

 

 

+ + + 

 

 

03/09 (T3*) 

u 

 

 

1 preta 

1 verde 

 

 

1 morreu 

1 murcha 

 

 

+ - - 

 

 

+ + + 

 

*Formou-se uma película sobre a superfície 
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Tabela de pH: 
 

 Normal 
T1 

Normal 
T2 

Normal 
T3 

Glicerina 
T1 

Glicerina 
T2 

Glicerina 
T3 

pH inicial 
(16/08) 

Entre 6 
e 7 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 7 
 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 
7 
 

pH final 
(03/09) 

5 6 4 5 
 

4 6 

 
 Petróleo 

T1 
Petróleo 

T2 
Petróleo 

T3 
Óleo 
T1 

Óleo 
T2 

Óleo 
T3 

pH 
inicial 
(16/08) 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 7 
 

Entre 6 e 7 
 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 
7 
 

Entre 6 e 7 
 

pH 
final 

(03/09) 

6 6 6 6 6 Entre 5 e 6 

Realizou-se doze tentativas com quatro níveis diferentes, variando a camada 

superficial de óleo em cada nível. Ademais, mediu-se o pH no início e no final do 

experimento, pois “a intensidade do dano do petróleo varia com o número de fatores 

bióticos e abióticos envolvidos, incluindo o tipo e a quantidade do óleo, as espécies 

atingidas, a extensão da lâmina de óleo, a estação em que ocorreu o derramamento, 

as condições climáticas, entre outros”. (Lopes, 2007) 

1. Evaporação da água: 

Pode-se perceber, no final do experimento, que nas triplicatas do nível “Normal” 

houve uma evaporação significativa da água dos béqueres quando comparadas ao 

começo, e isso está relacionado à espessura das camadas que as substâncias 

utilizadas na experiência --  óleo vegetal, glicerina e petróleo -- criaram e à densidade 

de cada uma, ou seja, o fato dos óleos possuírem densidades menores que a água 

facilitou criação de uma espécie de cobertura sobre a água que impedia, ou dificultava, 

sua evaporação, portanto, o nível “Normal”, que não possuía essa camada protetora, 

sofreu evaporação expressiva, o que deixou algumas plantas com partes acima da 

superfície.  

2. Cascalho: 

Ao longo do experimento, a água dos béqueres ficou turva em diferentes graus, 

podendo ser resultado do material particulado presente no cascalho, além das 
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partículas de poeira que existem no ar e que acabaram caindo sobre a água, e isso 

pode acarretar uma menor passagem de luz solar, atrapalhando o desenvolvimento 

das plantas. 

3. Mudança no pH: 

No início, todos os níveis possuíam o pH entre 6 e 7, que foi medido com fitas 

específicas para esse fim, o que indica que as plantas estavam em um meio básico, 

portanto, com o pH entre 6 e 7. Após três semanas houve uma mudança proeminente 

no pH do T3 do nível “Normal”, que foi para 4, e no pH do T1 e T2 do nível da 

“Glicerina”, que reduziu, respectivamente, para 5 e 4. Uma possível explicação para 

que isso tenha ocorrido é que a evaporação da água influencia diretamente a 

concentração de íons H+ existente em cada béquer, portanto, quanto maior o volume 

de água evaporada, maior a concentração de íons, e, consequentemente, mais ácido 

o meio e menor o pH.  

 4. Quantidade de luz: 

Pela diferente disposição dos béqueres, alguns deles receberam uma maior 

quantidade de luz solar, podendo ter influenciado a taxa de evaporação da água, 

assim como o prolongamento da vida das plantas do nível do “Petróleo”1, já que se 

esperava que seriam as primeiras a morrer, mas foram umas das últimas por 

continuarem recebendo energia solar pela fresta descoberta de papel alumínio - que 

possibilitava a observação das triplicatas ao longo do experimento - nos béqueres, 

retardando sua morte. 

“A quantidade de luz que incidiu no Becker com as devidas amostras de 

petróleo é uma certeza, porém, houve estudos que discutiram sobre algas 

sobrevivendo por conta de adaptações feitas em um novo ambiente. Os estudos 

mostraram dados que comprovam que a planta não possui mecanismos de defesa 

contra o petróleo, porém pode desenvolver uma maneira de prevenir das 

consequências causadas pelo óleo.” (CORREIA, 2019) 

 5. Mudança da coloração: 

No final da experiência as plantas de todos os níveis assumiram uma coloração 

amarronzada de diferentes tonalidades e isso se deve à diferença da quantidade de 

luz recebida por cada triplicata, além da camada de óleo que dificultou a passagem 

de oxigênio em alguns níveis, impossibilitando a realização da fotossíntese. 
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Conclusão 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a camada de líquido, 

independentemente de sua composição, acelerou a morte e alterou a coloração da 

planta verde para um tom mais amarronzado.  Desse modo, experimento se mostrou 

eficaz, visto que, diante dos objetivos estipulados, foi concluída a análise da coloração 

das plantas, foi medido índices de pH – no qual o nível da glicerina apresentou uma 

acidificação mais expressiva do que os demais níveis – e turbidez, – fator também 

mais expressivo na glicerina – além de ser observado o efeito do petróleo nas plantas.  

Diferentemente do esperado, o petróleo não foi o nível mais prejudicial para as 

condições das plantas e do meio; as plantas se mostraram severamente prejudicas 

no meio em qual a glicerina se encontrava, gerando uma aceleração de suas mortes 

em relação ao nível cujo o petróleo estava presente, possivelmente por conta de um 

ambiente de auto sustentação que o petróleo pode ter gerado com sua presença, 

atuando como um terrário, ou seja, criando um ambiente no qual a planta produz 

ciclicamente CO2 e O2, recebendo a energia de sua própria fotossíntese e respiração 

celular. 
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Separação de água e óleo 

Júlia Maciel Wu, Laura Dauar, Luna Decultot, Maria Eduarda Dutra 
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Resumo 

O projeto apresenta os diferentes tipos de poluições marinhas, com foco 
direcionado ao vazamento do petróleo. Esse assunto é de suma importância 
para a sociedade, uma vez que, ao poluir os mares e oceanos, além de matar 
uma vasta biodiversidade de fauna e flora, prejudica também a saúde e a 
qualidade de vida do ser humano, uma vez que a harmonia Homem-natureza é 
essencial. Isso porque tal equilíbrio proporciona segurança alimentar, 
estabilidade climática, biodiversidade, energias alternativas, biotecnologia e 
lazer. O projeto em questão tem como objetivo estudar um método de remoção 
das manchas de petróleo nas águas, provocadas pelo vazamento das bases de 
extração de petróleo. Após a realização de pesquisas, tornou-se viável a 
realização de um experimento com skimmers, no qual utilizou-se limalha de ferro 
e imã para remover o petróleo aglutinado com esse pó. O experimento realizou-
se com três níveis, três tipos de óleos, cada qual com diferentes densidades para 
simular o petróleo. Em pequenas escalas o experimento obteve êxito, foi possível 
remover quase todo o óleo, porém acredita-se que em largas escalas, como nos 
oceanos, esse experimento não seria tão eficaz.  

Palavras-chave: Oceanos; poluição; petróleo; meio ambiente; skimmers  
 

Abstract 

The project presents the different kinds of marine pollution, with a special focus 
on oil spills. This issue is of paramount importance to society, since, by polluting 
seas and oceans, a vast biodiversity of fauna and flora gets killed, in addition to 
a great harm in human health and their quality of life, considering that harmony 
between humans and nature is essential. That happens because such a balance 
provides food security, climate stability, biodiversity, alternative energies, 
biotechnology, and leisure. Therefore, the project in question aims to study an oil 
removal method from water, caused by the leakage of oil extraction bases. After 
conducting research, with the aim to in certain way solve that problem, the group 
set off to carry out an experiment with skimmers, in which iron filings and a 
magnet were used to remove the oil agglutinated with the powder. The 
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experiment was conducted with three levels, three types of oils, each with 
different densities in order to simulate oil. On small scales the experiment was 
considered successful due to the fact that it was possible to remove almost all 
the oil. Nevertheless, it is believed that on large scales, such as in the ocean, this 
experiment would not be that much effective. 

Keywords: Oceans; pollution; oil; environment; skimmers  

 

Introdução 

O tema escolhido pelo grupo foi a vida marinha e como ela vem sendo 

afetada pelo consumo e produção do ser humano, com a ocorrência de detritos, 

mas com ênfase no vazamento de petróleo. Nas últimas décadas, tal 

acontecimento vem se tornando cada vez mais recorrente. Esse assunto é de 

extrema importância, já que isso ocorre em ciclos, ou seja, ao prejudicar os 

animais, os seres humanos também são afetados. Ao se alimentar de frutos do 

mar, as toxinas neles presentes são transferidas ao corpo do indivíduo, podendo 

causar problemas de saúde e até mesmo a morte. "Há inúmeras associações 

entre a ingestão de mercúrio e câncer, diabetes, e doenças cardíacas.” 

(VAIANO, 2020). A harmonia entre o Homem e a natureza é imprescindível. Uma 

vez que todas as ações antrópicas têm, cedo ou tarde, consequências diretas 

sobre todos os aspectos da vida, atitudes precisam ser tomadas. Além dos 

rastros deixados na saúde, a poluição das águas também afeta fortemente a 

economia, já que o turismo de cidades litorâneas sofre declínio, haja visto que 

diversas de suas praias se tornam impróprias para nado e, em casos mais 

graves, até mesmo para visitação. A gastronomia representa outro ramo abalado 

com a queda da qualidade de suas matérias primas, sem contar com a profissão 

de pescadores e todos os outros trabalhadores que dependem da devida 

regulação das águas. 
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Figura 1. Plásticos jogados na areia da praia. (MOTA, 2020) 

O plástico, conhecido como um dos principais venenos ambientais, leva 

muito tempo para se decompor, podendo demorar até 500 anos. "Há cerca de 

300 milhões de toneladas de plástico no oceano, grande parte flutuando na 

superfície e facilmente observável.” (GALILEU, 2019). Os animais marinhos são 

as maiores vítimas, ao ingerir esse lixo confundido por alimento, ou até mesmo 

tendo suas vias respiratórias tampadas por resíduos e se tornando incapazes de 

sobreviver. Além disso, o equilíbrio da água é comprometido e os danos 

causados pelos micros plásticos são praticamente irreversíveis. 

                             
Figura 2. Tartaruga marinha presa em uma rede (DALY, 2018) 

Com a crescente exploração e transporte do petróleo por vias marítimas, 

esse se tornou um dos mais importantes poluentes, já que o seu vazamento é 

frequente, apesar de acidental. Ao vazar, uma mancha é formada na superfície 

do mar, barrando a entrada da luz solar, causando danos às plantas marinhas 

que se encontram impossibilitadas de realizar a fotossíntese. Ou seja, os seres 

marinhos autótrofos perdem uma de suas principais fontes de alimentação, 

assim como os seres heterótrofos que necessitam de calor solar e dependem do 

bem-estar do restante da cadeia para sobreviver. Sem contar com o fato de que 

alguns seres marinhos que vivem na superfície morrem intoxicados pelos 

compostos do petróleo. Além de animais marinhos, também há as aves que se 

alimentam de peixes, as quais também são afetadas pelo vazamento de 

petróleo. Quando entram em contato com o petróleo no mar, suas asas ficam 
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grudentas, impedindo-as de voar para fora do mar, causando afogamento. A 

única forma de redução de acontecimentos como esses, é com a retirada do 

petróleo que vaza no oceano. Pois por mais que existam organizações como a 

WWF ou o instituto Argonauta, que tentam ajudar esses animais, é impossível 

salvar todos, considerando o tamanho do oceano. 

 O que seria então ideal para diminuir toda essa poluição de uma maneira 

eficaz? 

 

                               

Figura 3.  Mancha de petróleo em volta de uma base de extração de petróleo. (Times Now) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Peixes mortos em óleo na costa do Estado da Louisiana. (GARDNER Sean) 
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Figura 5. Pássaro coberto de lama e petróleo depois de um vazamento em Bangladesh.      
(Greenpeace) 

Não é uma tarefa fácil limpar as áreas que são atingidas por derrame de 

petróleo, sem contar que ainda precisa de uma grande força tarefa para que o petróleo 

não se espalhe e nem entre em contato com os animais marinhos. Atualmente existem 

diversas técnicas possíveis de limpeza, e a utilização de cada uma depende dos 

fatores como a concentração do óleo e as suas características. Algumas que estão 

em destaque são:  

• As barreiras de contestação: que evitam que o petróleo se espalhe para áreas 

ainda maiores.  

• Skimmers: um dos equipamentos que absorve o petróleo, garantindo o 

bombeamento e a captação do mesmo para o armazenamento. Consiste em uma 

coadeira, cuja principal função é a aspiração, ou seja, esteiras acopladas em 

navios que carregam o petróleo, ajudando em sua remoção. 

• Biorremediação: técnica muito interessante, baseada na degradação do petróleo, 

usando micro-organismos capazes de metabolizar os componentes do petróleo. 

• Dispersantes químicos: produto que remove o óleo da superfície, pois é 

responsável por acelerar o processo de dispersão do óleo.  

• Remoção mecânica: igual à remoção manual é realizada em ambientes costeiros, 

onde a retirada do óleo é por meio de máquinas e veículos.  

• Remoção manual: também feita quando o petróleo atinge as áreas de praias, mas 

neste caso são utilizados objetos, como por exemplo carrinho de mão, pás, latas 

e assim por diante. 

O único experimento que apresenta viabilidade de testagem em ambiente 

domiciliar é o da retirada do óleo da água com um imã.  Por isso, o projeto em questão 

visa testar um experimento de decantação do óleo e analisar os seus resultados. E 
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desse ponto surge o seguinte questionamento: O tipo de óleo influencia na eficácia do 

experimento de sua remoção? 

A hipótese é que se o óleo é mais denso, então melhor a eficácia do 

experimento. 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

Determinar se todos os óleos dentre vaselina, margarina líquida e óleo capilar 

podem ser retirados da água por meio do experimento selecionado. 

Objetivos específicos 

- Simular ambientes para testar o desempenho dos experimentos do óleo; 

 - Analisar qual dos óleos obtiveram resultados mais satisfatórios; 

 - Analisar o estado da água após os experimentos; 

 - Identificar a relação entre o tipo de óleo e a sua separação com o solvente. 

 

Materiais e Método  

Como forma de procedimento experimental, procurou-se levantar métodos para 

possibilitar a realização do projeto, apesar do isolamento social em domicílio. Uma 

vez viabilizado, encheram-se três aquários com 200mL de água corrente e 7g de sal, 

solução representando o mar. Em seguida, despejou-se 3,2g de vaselina, óleo capilar 

e margarina líquida em cada aquário e mediu-se o pH para uma base de comparação 

desse soluto após a retirada do óleo. Assim como no caso do petróleo na natureza, o 

óleo ficou na superfície da água. Despejou-se 6,4g limalha de ferro na solução. Ao 

entrar em contato com o óleo, as duas substâncias se misturaram. O imã posicionado 

no exterior do recipiente atraiu os solutos retirando-os da água. Depositou-se a 

mistura em um pedaço de papel toalha e aguardou-se um dia para a evaporação da 

água. Com isso, pôde-se observar à olho nu a quantia aproximada de óleo retirada. 

Em seguida, o pH da solução é medido novamente e comparado ao anterior. 

 O experimento tem como variável independente o tipo de óleo e variável 

dependente PH da água, medido com teste, volume de água e massa de soluto. As 

constantes são: o mesmo teste de PH, todos os recipientes idênticos em material, 

mesma luminosidade e temperatura. 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 07 

 

 

597 

 

Quanto aos níveis, todos comportam apenas uma tentativa e estão divididos 

em 3. O primeiro com óleo de vaselina, o segundo com óleo capilar e o terceiro com 

óleo de margarina. 

Em seguida, os resultados são observados e anotados. 

 

Resultados e Discussão 

  A vaselina, a margarina líquida e o óleo de cabelo têm, respectivamente, a 

maior, média e menor densidade. Realizaram-se três níveis do experimento variando 

o soluto.  

1) Alterações no pH: 

O pH da vaselina variou de 8 para 7, o da margarina variou de 6 para 8, 

enquanto o do óleo capilar permaneceu constante, em 7. No entanto, considerando-

se que o pH ideal para a água do mar é 8, percebe-se que o processo mais efetivo foi 

o da margarina. Por sua vez, a vaselina e o óleo capilar permaneceram neutros. 

Mediu-se a diferença de pH das soluções antes e após todo o processo. Os dados 

coletados seguem dispostos abaixo:  
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Figura 6. Escala de pH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Simulação da água do mar e o teste de pH ao lado, mostrando ser pH 8. (foto 
tirada pelos alunos) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Água do mar misturada com vaselina, indicando pH 8. (foto tirada pelos alunos) 
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Figura 9. Água do mar misturada com margarina derretida, indicando pH 6. (foto tirada pelos 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Água do mar misturada com óleo capilar, indicando pH 7. (foto tirada pelos 
alunos) 
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Figura 11. Após a adição e retirada da limalha, os respectivos recipientes e seus testes de 

pH. (foto tirada pelos alunos) 
 

2) Aparência à olho nu: 

Ao retirar a limalha de ferro aglutinada a uma parcela do óleo, percebeu-

se uma maior eficácia no caso da vaselina, já que o papel se apresentou 

mais oleoso. O menos eficaz foi o do óleo capilar. A hipótese do grupo para 

esse menor êxito é o fato do produto ser uma mistura de diversas 

substâncias, ou seja, não ter pureza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 07 

 

 

601 

 

 

 

 

  

Figuras 12 e 13. Aspecto dos papeis após a evaporação da água. Papel 1, 2 e 3 representa, 

respectivamente, vaselina, óleo capilar e margarina. (fotos tiradas pelos alunos). 

 

Conclusão 

Portanto, a hipótese sobre a decantação do óleo mais denso, a qual traria 

melhores resultados foi confirmada. No entanto, sabe-se que o petróleo, de 

aproximadamente 0,83 g/cm3, apesar de ser mais denso do que o óleo capilar, 

também consiste em uma mistura. Outro fator problemático é o fato de a limalha 

afundar, o que causaria problemas no oceano, uma vez que algumas áreas são 

profundas, impedindo a retirada do produto. Além disso, há o risco de animais o 

ingerirem, afetando a fauna e a flora. Por isso, tem-se dúvidas sobre a eficácia do 

experimento em largas e reais escalas. Todavia, considera-se que o experimento 

atingiu êxito em pequenas escalas, como realizado no experimento, apesar de não 

ser aplicável dessa maneira em larga escala. 

 

Referências 

ALISSON, Elton. Materiais magnéticos podem ajudar a remover petróleo da água. 
Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/materiais-
magneticos-remover-petroleo-da-agua/>. Acesso em: 11/05/2021 

DALY, Natasha. For Animals, Plastic is turning the ocean into Minefield. 
Disponível em: <https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/plastic-planet-
animals-wildlife-impact-waste-pollution >. Acesso em: 09/05/2021 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 07 

 

 

602 

 

SOUZA, Felipe. Mancha de petróleo avança no Nordeste e biólogos temem que 
afete reprodução das baleias. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49943086>. Acesso em: 10/05/2021 

MORAES, P. L. Derramamento de petróleo. Disponível em: 
<https://www.preparaenem.com/biologia/derramamento-petroleo.htm>. Acesso em: 
07/05/2021 

ALISSON, Elton. Materiais magnéticos podem ajudar a remover petróleo da água. 
Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/materiais-
magneticos-remover-petroleo-da-agua/>. Acesso em: 11/05/2021 

CELI, Renata. Poluição das águas: causas e consequências. Disponível em: 
<https://www.stoodi.com.br/blog/biologia/poluicao-da-agua/>. Acesso em: 10/05/2021 

VIEIRA, B. M. Principal causa de poluição da água, falta de coleta de esgoto 
atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/07/23/principal-causa-
de-poluicao-da-agua-falta-de-coleta-de-esgoto-atinge-83percent-dos-alagoanos-e-
ameaca-saude-e-turismo.ghtml > . Acesso em: 12/05/2021 

BROWN, Jessica. Os riscos e benefícios à saúde do consumo de peixe. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55399829>. Acesso em: 08/05/2021 

NSC, Redação. Lixo na praia e poluição de rios e mares: os desafios de 
Florianópolis para a temporada. Disponível em: 
<https://www.nsctotal.com.br/noticias/lixo-na-praia-e-poluicao-de-rios-e-mares-os-
desafios-de-florianopolis-para-a-temporada>. Acesso em: 12/05/2021 

MOTA, Renato. Estudo aponta que comemos milhares de pedaços de plástico 
por ano. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2020/01/07/noticias/estudo-
aponta-que-comemos-milhares-de-pedacos-de-plastico-por-ano/>. 

DALY, Natasha. For Animals, Plastic is turning the ocean into Minefield. 
Disponível em: <https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/plastic-planet-
animals-wildlife-impact-waste-pollution >. Acesso em: 09/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 09 

 

 

603 

 

Radiação Solar e a Sua Influência no Crescimento de Plantas 

Larissa Miki Ohotaguro, Lucas Bueno e Marie de Rogatis  

Professor(a) orientador(a):  Fabrício Masutti 

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

A Terra não pode mais atender às necessidades da humanidade. Com isso, tem 
havido um aumento nos investimentos para a colonização de outros planetas do 
sistema solar. O principal fator para uma colonização bem-sucedida é a agricultura e, 
com ela, o sistema de iluminação. As plantas crescem por meio da fotossíntese, 
processo no qual a luz é absorvida e transformada em energia química. No entanto, 
embora todos os tipos de comprimentos de onda afetem o crescimento das plantas, 
nem todos são absorvidos pela clorofila. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar as variações no desenvolvimento de sementes de feijão expostas a diferentes 
cores. No experimento, quatro pares de sementes de feijão foram expostos cada um 
a um tipo diferente de radiação – ultravioleta, luz vermelha, luz amarela e luz solar –, 
por um período de 20 dias, em que cada par foi submetido à 12 horas de energia 
luminosa. Ao final do experimento, ficou claro que o uso de radiação dentro da melhor 
taxa de absorção da clorofila potencializa a fotossíntese e, consequentemente, o 
crescimento das plantas. Porém, por incluir muitos comprimentos de onda, a luz solar 
também tem um alto desempenho, embora concentre-se mais na vitalidade e na força 
do que no tamanho da planta. Portanto, não foi possível determinar uma solução 
ideias para otimizar a agricultura, dada a diferença de foco entre os comprimentos de 
onda no que diz respeito ao crescimento de plantas.  

Palavras-chave: crescimento de planta; fotossíntese; clorofila; feijões; radiação 
eletromagnética 

 

Abstract 

Earth can no longer attend to humankind’s necessities. As such, there has been an 
increase in investments towards the colonization of other planets out in the solar 
system. A primary factor to a successful colonization is agriculture, and with it, the 
illumination system. Plants grow through photosynthesis, a process in which light is 
absorbed and transformed into chemical energy. However, whilst all kinds of 
wavelengths affect plant growth, on no account are all of them absorbed by chlorophyll. 
Thus, the present research paper has the objective of analyzing the variations in the 
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development of bean seeds exposed to different colors.  In the experiment, four pairs 
of bean seeds were each exposed to a different kind of radiation – ultraviolet, red light, 
yellow light and sun light –, through a period of 20 days, in which each pair were 
subjected to 12 hours of light energy. By the end of the experiment, it was clear that 
the use of radiation that is within the best absorption rate of chlorophyll enhances 
photosynthesis and, as so, plant growth. Yet, because it includes lots of wavelengths, 
sunlight also has a high performance, although it focuses more on vitality and strength 
than at the plant’s size. Therefore, it was not possible to determine an ideal solution to 
optimize agriculture, given the difference in focus between the wavelengths when it 
comes to plant growth. 

Keywords: plant growth; photosynthesis; chlorophyll; beans; electromagnetic 
radiation 
 

Introdução 

A combinação do avanço tecnológico e científico, com a busca pelo 

desconhecido e pela sobrevivência da espécie humana, resultou num agressivo 

investimento na exploração espacial. Ademais, com o crescente risco da aniquilação 

da humanidade decorrente do mal uso da tecnologia, que resultou numa situação 

ambiental tênue, e evidenciou a incapacidade do planeta Terra de suportar as 

necessidades do homem, a questão da colonização de outros planetas passou a ser 

estudada de forma bastante incisiva, em especial, a possibilidade de colonizar Marte.  

Afinal, “não é uma questão se nós iremos nos tornar uma espécie interestelar, mas 

sim uma questão de quando” (HAWKING, 2017).  

Entretanto, a manutenção da vida como hoje conhecemos requer condições 

específicas nos mais diversos campos: presença de uma crosta rochosa e gravidade 

similar a terrestre, atmosfera com a quantidade certa de oxigênio, disponibilidade de 

água no estado líquido, de luz e temperatura, alimentação, entre outras.  Além disso, 

deve-se atentar à viabilidade do processo de colonização, considerando as distâncias 

de dezenas, centenas, e até milhares de anos-luz2 entre os astros, o alcance das 

tecnologias atuais, e o período da vida humana, que representam grandes impasses 

para o plano. 

No entanto, há séculos que a humanidade pesquisa a respeito de Marte como 

uma alternativa. Isso se deve porque, além de Marte estar relativamente próximo da 

 
2 período equivalente a um ano terrestre viajando na velocidade da luz 
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Terra, o planeta vermelho apresenta alguma das características essenciais para 

nossa sobrevivência, dentre elas: gravidade similar a da Terra, crosta rochosa, 

amplitude térmica “amena” (≅ - 40oC) e composição atmosférica “conhecida”.  

De modo a concretizar a expedição espacial, diversos experimentos devem ser 

realizados para analisar cada variável essencial à vida. Entretanto, é consenso entre 

a comunidade científica que a agricultura é parte essencial da missão de colonização, 

e um dos fatores primordiais para a consolidação de um sistema de cultivo saudável 

é a iluminação.  

Já foi-se descoberto que a radiação que chega a superfície da Terra é menor, 

tanto em quantidade quanto em qualidade, do que a energia emitida pelo Sol – calcula-

se que somente em torno de 25% da radiação solar incidente penetra diretamente a 

superfície da Terra, em decorrência da distância do planeta à estrela (1,496. 1011 m) 

e a sua composição atmosférica –, e que essa redução tem grande importância no 

desenvolvimento saudável das plantas (SZEICZ, 1974). Logo, pode-se deduzir que 

também há uma variação da radiação incidente no solo marciano, considerando sua 

distância ao Sol (2,27. 1011 m) e atmosfera rarefeita, e que pode ser comprovada 

analisando a constante solar3 do planeta vermelho (590 W/m2), equivalente a menos 

da metade da constate da Terra (1390 W/m2). Com uma diferença relevante entre as 

incidências em Marte e na Terra, é notório a necessidade de pesquisas que avaliem 

como essas discrepâncias influenciam na agricultura. 

A radiação corresponde a uma forma de energia eletromagnética proveniente 

do Sol, e que influencia uma série de processos fisiológicos nos vegetais, devido a 

suas propriedades e diferentes formas de propagação e absorção pelos organismos. 

Vale destacar seu efeito térmico, promovendo a troca de calor com o ambiente, sua 

atuação na fotomorfogênese e no processo mutagênico, regulando o crescimento 

vegetal e propiciando alterações na estrutura genética, respectivamente. (OLIVEIRA, 

2015) 

 
3 Fluxo de radiação luminosa do Sol (Fsol) recebido em uma unidade de área de determinado astro.   
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As plantas, pertencentes ao Reino Vegetal, correspondem à seres vivos 

autótrofos fotossintetizantes, ou seja, adquirem a matéria orgânica e a energia 

necessária para sua sobrevivência, a partir da transformação da energia luminosa em 

energia quimica num processo anabólico (síntese de macromoléculas) denominado 

fotossíntese. Para a realização desse processo metabólico, a clorofila, pigmento 

proteico responsável pela absorção de luz empregada na fase fotoquímica, é 

fundamental. Esse pigmento, presente no cloroplasto das células vegetais, absorve 

principalmente os extremos do espectro visível (figura 1) –  faixas do violeta e do 

vermelho –, ao passo que reflete o comprimento de onda correspondente à cor verde, 

razão pela qual adquire essa coloração.  

Figura 1: porcentagem de absorção da clorofila em função dos diferentes comprimentos de 

onda que compõem a luz branca. 

Com isso, medidas para otimizar o cultivo foram desenvolvidas, dentre elas 

vale destacar o emprego de diodos de emissão de luz (lâmpadas LED) na agricultura. 

Por apresentar tamanho reduzido, intensidade e qualidade de luz ajustáveis, alta 

eficiência de conversão fotoelétrica e, principalmente, comprimento de onda 

específico, essa tecnologia corresponde a uma alternativa para o cultivo in vitro 

(LAZZARINI et al., 2017). Ademais, esse tipo de iluminação permite o controle total 

da produção, isto é, possibilita que cada cultura tenha uma “receita de luz” única, além 

do emprego localizado dos equipamentos. Logo, juntamente com a sua vida 

prolongada, os diodos de emissão de luz promovem a economia em equipamentos e 
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no gasto energético, sendo que a redução do último corresponde à 60%, mas podendo 

chegar à 91% (RIBEIRO, 2018).  

Entretanto, embora apenas parte do espectro visível seja absorvido e 

consumido pelas plantas, sabe-se que a intensidade da luz, comprimento de onda e 

o fotoperíodo regulam o crescimento, a diferenciação, a morfogênese e a cultura dos 

tecidos vegetais (LAZZARINI et al., 2017). Portanto, deve-se considerar os impactos 

que um comprimento de onda específico pode causar no crescimento e 

desenvolvimento das plantas.  

Assim sendo, este projeto visa investigar a atuação de diversos comprimentos 

de onda do espectro luminoso no crescimento de plantas, reino que corresponde à 

base da cadeia alimentar (produtores), com o objetivo de promover a pesquisa e 

criação de estufas artificiais mais eficientes e que acelerassem o processo de plantio, 

viabilizando, assim, não somente a plantação frente às expedições espaciais e 

colonização de Marte, mas também sua utilização em operações e pesquisas em 

lugares de difícil sobrevivência e plantio na terra, como no ártico. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Analisar, experimentalmente, as variações do crescimento e desenvolvimento 

de pés de feijão sob diferentes espectros eletromagnéticos. 

Objetivos Específicos:  

1. Simular a emissão de diferentes comprimentos de onda dentro do espectro 

eletromagnético;  

2. Expor pés de feijão à simulação da emissão de diferentes radiações;  

3. Observar o tempo de crescimento de pés de feijão submetidos aos diferentes 

feixes de luz;  

4. Identificar se o espectro eletromagnético afeta o crescimento de pés de feijão;  

5. Identificar o espectro que mais favorece o crescimento vegetal;  

6. Concluir quais são os melhores e os piores comprimentos de onda para o 

desenvolvimento dos vegetais; 
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Materiais e Método 

Como a exposição a diferentes espectros eletromagnéticos influência no 

desenvolvimento das plantas? Para responder essa questão, o grupo analisou, 

experimentalmente, as variações do crescimento e desenvolvimento de pés de feijão 

sobre diferentes espectros eletromagnéticos, a partir da simulação de quatro 

diferentes níveis – luz solar (controle), luz amarela, luz vermelha e radiação 

ultravioleta -, e duas repetições.  

Para a realização do experimento, o grupo utilizou:  

§ 8 Copos plásticos 300mL; 

§ 40g de algodão esterilizado; 

§ 8 Filtros de café;  

§ 8 Sementes de feijão da mesma marca e do mesmo pacote; 

§ Água mineral (7mL a cada irrigação = 14mL por dia);  

§ 2 Lâmpadas incandescentes (40W);  

§ 1 Lâmpada de Luz Solar (200W);  

§ 1 Lâmpada de Luz Negra; 

§ 2 Papeis celofane (C = 100cm X L = 100cm) – vermelho, amarelo;  

§ 4 Cartolinas Pretas tamanho A1;  

§ 4 Caixas de papelão (C = 41cm X L = 15cm X A = 28,5cm); 

§ 7 Caixas de papelão (C = 53cm X L = 29,5cm X A = 30,5 cm); 

A preparação e o procedimento ocorreu em etapas. Assim, primeiramente, cada 

lâmpada foi alocada para uma luminária, resultando em: uma luminária com lâmpada 

simulando a luz solar (200W), uma luminária com lâmpada de luz negra simulando a 

radiação ultravioleta, e duas luminárias com lâmpadas incandescentes (40W).  

Em seguida, o interior das caixas menores foi encapado com cartolina preta, 

de modo a isolar o meio contra comprimentos de onda indesejáveis. Assim, totalizando 

quatro caixas forradas com cartolinas pretas (figura 2). 
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Figura 2: montagem e forragem das caixas menores. 

Posteriormente, montou-se as quatro caixas maiores, mas deixando a tampa 

berta, na medida em que essa parte correspondeu ao espaço que permitiu o manuseio 

e a irrigação das plantas, além de ter sido o meio de acesso à fonte luminosa.  Com 

as caixas prontas, essas foram dispostas, com a abertura virada para o lado do 

observador, em um local sem qualquer fonte de luz externa, e cuja umidade, 

temperatura, e outras variáveis não interessadas ao projeto pudessem ser mantidas 

constantes ou controladas. Vale ressaltar que, apesar de posicionadas lado a lado, 

cada caixa foi separada por uma caixa de papelão desmontada, de modo a reduzir a 

propagação dos diferentes comprimentos de onda para as cúpulas vizinhas. Ademais, 

as caixas menores foram encaixadas dentro das maiores, com o intuito de impedir o 

contato com as radiações externas (figura 3).  

Figura 3: posicionamento das caixas. 

Em terceiro lugar, foram preparadas as mudas. Nessa parte, o filtro de café foi 

posicionado de modo a cobrir toda a lateral interna do copo, e cinco gramas de 

algodão, previamente esterilizado, foram inseridos no recipiente. Após isso, inseriu-se 

o feijão, de forma que ele ficasse entre a lateral do copo e o filtro de café. No total, 8 

plantações de feijão foram estruturadas, uma em cada copo plástico. Com todas as 

mudas organizadas e preparadas, os recipientes foram inseridos, em pares, no interior 

das caixas menores (figura 4). 
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Figura 4: posicionamento das mudas. 

Finalmente, cada papel celofane foi dobrado ao meio e prendido, com fita 

crepe, na tampa de uma caixa maior. Logo, duas caixas ficaram com suas aberturas 

revestidas por um papel diferente, com a finalidade de simular as faixas do vermelho 

e do amarelo que compõem o espectro visível.  

Por último, cada luminária foi posicionada de frente à abertura da caixa, a uma 

distância de 30cm, sendo que tanto a radiação da luz solar quanto a da radiação 

ultravioleta tinham acesso direto aos feijões, enquanto os comprimentos de onda das 

lâmpadas incandescentes eram filtrados pelos papéis celofane (figura 5). 

Figura 5: montagem finalizada do experimento – feijões em pares localizados no interior das 

caixas forradas com cartolina preta, caixas maiores separadas e iluminadas por um tipo de 

comprimento de onda. 

 Finalizado a preparação do procedimento, iniciou-se o período de observação 

e coleta de dados. Durante o período de 20 dias, cada muda foi exposta à 12 horas 

corridas de radiação, e irrigada duas vezes ao dia com 7mL de água mineral. A coleta 

de dados se deu a partir de registros fotográficos diários – 2 fotos por dia – de cada 

experimento isoladamente, além de anotações escritas das observações obtidas no 

dia. 

 

Resultados e Discussão 

O experimento proposto pelo grupo correspondeu a uma avaliação 

experimental, durante o período de 20 dias, sobre o efeito dos diferentes 
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comprimentos de onda eletromagnética no desenvolvimento do feijão. Os tipos de 

radiação analisados foram a luz solar (controle), a radiação ultravioleta, e as faixas do 

vermelho e amarelo dentro do espectro visível.  

Nível 

/ Dia 

Nível 1 

Luz Solar 

Nível 2 

Luz Amarela 

Nível 3 

Luz Vermelha 

Nível 4 

Radiação 

Ultravioleta 

 

Dia 

01 

 

Início do 

experimento – 

mudas de feijão 

intactas; 

 

 

Início do 

experimento – 

mudas de feijão 

intactas; 

 

Início do 

experimento – 

mudas de feijão 

intactas; 

 

Início do 

experimento – 

mudas de feijão 

intactas; 

 

Dia 

04 
 

Feijão 1: 

crescimento da 

radícula; 

 

Feijão 1: aumento 

do volume da 

semente; 

 

Feijão 1: 

aparecimento da 

radícula; 

 

Feijão 1: aumento 

do volume da 

semente; 

 Feijão 2: 

crescimento da 

radícula; 

Feijão 2: 

aparecimento da 

radícula; 

Feijão 2: 

aparecimento da 

radícula; 

Feijão 2: aumento 

do volume da 

semente; 

 

 

Dia 

08 

 

Feijão 1: 

desenvolvimento 

das raizes; 

 

Feijão 1: 

crescimento da 

radícula e início da 

 

Feijão 1: 

crescimento do 

hipocótilo e 

 

Feijão 1: 

crescimento do 

hipocótilo 
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formação do 

hipocótilo; 

desenvolvimento 

das raizes; 

 

 Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento da 

radícula; 

Feijão 2: 

desenvolvimento 

das raizes; 

Feijão 2: 

crescimento do 

hipocótilo e 

desenvolvimento 

das raizes; 

Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento da 

radícula; 

O desenvolvimento das plantas está intimamente relacionado com a 

fotossíntese, processo anabólico responsável por converter energia luminosa em 

energia química e, consequentemente, fornecer a matéria orgânica e a energia 

necessária para a sobrevivência. Entretanto, a clorofila, pigmento encarregado por 

captar a radiação na etapa fotoquímica, absorve principalmente os extremos do 

espectro visível, isto é, as faixas do azul (450 – 495 nm) e do vermelho (620 – 750 

nm), refletindo o restante. Logo, era de se acreditar que quando exposto somente a 

uma destas faixas (azul ou vermelho), o processo metabólico seria potencializado e 

resultaria numa melhor produtividade, na medida em que a planta estaria recebendo 

somente o comprimento de onda que intensifica a fotossíntese.  

Essa hipótese foi demonstrada durante a primeira semana do experimento, na 

medida em que notou-se um rápido desenvolvimento da muda exposta somente à luz 

vermelha, inclusive com o início da formação do hipocótilo, enquanto as outras 

sementes encontravam-se na primeira etapa de germinação, com a manifestação da 

radícula.  

Ademais, ao comparar os níveis 1 (luz solar) e 3 (luz vermelha) durante esse 

período, notou-se uma profunda disparidade no desenvolvimento dos pés de feijão. 

Como exemplo, no dia 09 do experimento, o nível 3 já apresentava caule formado e 

em crescimento, ao contrário das sementes do nível 1, que tinham iniciado seu 

processo de formação das raizes e hipocótilo (figura 6).  
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Figura 6: comparação entre as mudas do nível 1 (esquerda) e as mudas do nível 3 (direita). 

Entretanto, por outro lado, vale ressaltar que durante o período de observação 

detectou-se a contaminação de mudas, um erro experimental cometido que acarretou 

na coleta incompleta de dados. O caso de contaminação foi inicialmente percebido no 

dia 11 do experimento, na segunda semente do nível 2, e possivelmente se deu devido 

ao acúmulo de água na parte inferior do recipiente, propiciando o desenvolvimento de 

fungos nos cotilédones da muda (figura 7).  

Figura 7: contaminação da semente 2 exposta à luz amarela (nível 2) 

Nível 

/ Dia 

Nível 1 

Luz Solar 

Nível 2 

Luz Amarela 

Nível 3 

Luz Vermelha 

Nível 4 

Radiação 

Ultravioleta 

 

Dia 

12 
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Feijão 1: 

crescimento e 

engrossamento do 

caule, e aumento 

da parte visível 

das folhas 

fechadas; 

Feijão 1: pequena 

variação no 

crescimento ou na 

exposição dos 

cotilédones 

fechados; 

Feijão 1:  abertura 

da folhas 

totalmente 

expostas à fonte 

de luz; 

Feijão 1: mudança 

de posição dos 

cotilédones 

parcialmente 

abertos, e folhas 

fechadas com 

exposição parcial 

à fonte de luz; 

 Feijão 2: 

desenvolvimento 

das raizes e inicio 

da formação do 

hipocótilo 

Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento ou na 

exposição dos 

cotilédones 

fechados, e 

aumento da 

mancha negra 

presente nos 

cotilédones 

pálidos; 

Feijão 2:  abertura 

parcial dos 

cotilédones, com 

folhas fechadas e 

expostas 

parcialmente à 

fonte de luz; 

Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento ou na 

exposição dos 

cotilédones 

fechados; 

Esse padrão no qual o nível 3 correspondeu àquele com maior crescimento 

num mesmo período de tempo manteve-se durante a terceira semana. Diferentemente 

dos outros comprimentos de onda, a luz vermelha apresentou maior eficiência no 

desenvolvimento da planta, na medida em que condiz com a faixa de absorção da 

clorofila – pigmento presente nas células vegetais responsável por transformar a 

energia luminosa em energia química. 
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Ao observar os diferentes e discrepantes tamanhos dos pés de feijão, tornou-

se evidente essa diferença de eficiência. Porém, apesar das diferenças, notou-se 

também que as sementes expostas à luz solar apresentaram um desenvolvimento 

mais salubre, isto é, embora tiveram um crescimento mais lento, apresentaram mais 

robustos (figura 8). 

Figura 8: comparação entre os pés de feijão expostos à luz solar (esquerda) e as mudas expostas à 

luz vermelha (direita). 

Considerando que a luz vermelha corresponde à faixa melhor absorvida pela 

clorofila, e que a luz solar abrange diversos comprimentos de onda, infere-se que 

apesar de sua eficiência, uma única faixa do espectro eletromagnético não seria capaz 

de substituir o alto rendimento da luz solar, uma vez que a faixa do vermelho 

representa uma entre várias radiações que interferem no desenvolvimento dos 

vegetais.  
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Nível 

/ Dia 

Nível 1 

Luz Solar 

Nível 2 

Luz Amarela 

Nível 3 

Luz Vermelha 

Nível 4 

Radiação 

Ultravioleta 

 

Dia 

16 

 

Feijão 1: 

crescimento do 

caule, e abertura 

completa dos 

cotilédones, com 

folhas fechadas e 

expostas à fonte 

de luz;  

 

 

Feijão 1: aumento 

da abertura dos 

cotilédones, e 

endireitamento do 

hipocótilo; 

 

Feijão 1: 

encurvamento do 

caule devido à 

limitação de 

espaço; 

 

Feijão 1:  abertura 

parcial das folhas 

expostas à fonte 

de luz, e  

encurvamento do 

caule devido à 

limitação de 

espaço; 

 Feijão 2: 

crescimento e 

engrossamento do 

caule, e abertura 

completa das 

folhas expostas à 

fonte de luz;   

Feijão 2:    

pequena variação 

no crescimento ou 

na exposição dos 

cotilédones 

fechados, e 

aumento e 

disseminação da 

mancha negra 

presente nos 

cotilédones 

pálidos, na casca 

e na radícula; 

Feijão 2: abertura 

completa das 

folhas expostas à 

fonte de luz, e 

encurvamento do 

caule devido à 

limitação de 

espaço; 

Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento ou na 

exposição dos 

cotilédones 

fechados;  

 



ReviSTEAM  
Turma I – Grupo 09 

 

 

617 

 

O alto rendimento proporcionado pela luz solar ficou mais evidente nos dias 

finais do experimento, onde, apesar de adquirir um menor tamanho, os feijões 

apresentavam um espesso caule e folhas com dimensões comparativamente maiores 

que as outras mudas (figura 9). 

Figura 9: mudas de feijão expostas à luz solar no fim do experimento. 

Nível 

/ Dia 

Nível 1 

Luz Solar 

Nível 2 

Luz Amarela 

Nível 3 

Luz Vermelha 

Nível 4 

Radiação 

Ultravioleta 

 

Dia 

20 

 

Feijão 1: pequena 

variação no 

crescimento do 

caule ou na 

exposição das 

folhas à fonte de 

luz; 

Feijão 2: 

crescimento do 

caule e das folhas, 

 

Feijão 1: 

crescimento de um 

fino caule – 

semente se 

desenvolvimento 

“ao contrário”; 

Feijão 2: pequena 

variação no 

escurecimento da 

semente; 

 

Feijão 1: 

“descoloração” e 

curvatura do 

caule, e folhas 

murchas – 

aparenta 

diminuição no 

tamanho da muda; 

Feijão 2: folhas 

viradas em direção 

 

Feijão 1: folhas 

direcionadas para 

o chão, e 

encurvamento do 

caule devido à 

limitação de 

espaço; 

Feijão 2: pequena 

variação no 

crescimento ou na 
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essas 

direcionadas para 

à fonte de luz; 

à fonte de luz, e 

encurvamento do 

caule devido à 

limitação de 

espaço; 

exposição dos 

cotilédones 

fechados; 

Uma vez que correspondem à seres vivos autótrofos fotossintetizantes, as 

plantas obtêm a matéria orgânica e a energia necessária para a sua sobrevivência a 

partir da transformação da energia luminosa em energia química.  

No processo de fotossíntese, o pigmento proteico denominada clorofila capta a 

energia luminosa que será convertida em energia química. Entretanto, esse pigmento, 

presente no cloroplasto das células vegetais, absorve principalmente os extremos do 

espectro visível –  faixas do violeta e do vermelho. Logo, como previsto, a exposição 

à somente o comprimento de onda melhor absorvido pela clorofila potencializa o 

processo anabólico, promovendo o crescimento mais rápido do vegetal.  

Por outro lado, por abranger diversos comprimentos de onda, a luz solar 

também apresenta um alto rendimento, enfatizando mais na vitalidade e resistência 

da planta do que no seu tamanho.  

 Assim sendo, torna-se vantajoso a ideia de realizar uma composição de 

radiações, isto é, empregar múltiplos comprimentos de onda durante momentos 

específicos do crescimento vegetal. Desse modo, seria possível estabelecer uma 

“receita de luz” específica para cada cultura, complementar à radiação solar, e 

otimizando seu desenvolvimento, além de reduzir o gasto energético ao se empregar 

lâmpadas que emitam radiações adaptadas aos fotorreceptores dos vegetais, como 

os diodos de emissão de luz (LED). 

Ademais, vale ressaltar que, exceções a parte (semente 1 do nível 4, que 

cresceu consideravelmente; e semente 2 do nível 2 que foi contaminada com fungos), 

as mudas expostas à comprimentos de onda específicos que não estavam dentro da 

faixa de absorção da clorofila – radiação ultravioleta e luz amarela –, apresentaram 

baixo desenvolvimento (figura 10).  
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Figura 10: antes e depois dos experimentos do nível 2 (esquerda) e do nível 4 (direita). 

Por fim, vale ressaltar que a pesquisa enfrentou certos erros e limitações: 

acúmulo de água nos recipientes, contaminação por fungos, e falta de espaço para o 

contínuo crescimento dos feijões. Portanto, de modo a aprimorar o projeto, seria 

necessário conduzir o experimento em um local com maior disponibilidade de espaço, 

levando em consideração as dimensões que as sementes de feijão podem alcançar, 

além de desenvolver um sistema que impedisse o acúmulo de água. 

 

Conclusão 

O projeto buscava compreender como os diferentes espectros 

eletromagnéticos interferem no desenvolvimento dos seres do Reino Vegetal. 

Considerando a taxa de melhor absorção da clorofila, esperava-se o rápido 

crescimento dos feijões expostos somente a um único comprimento de onda. 

Entretanto, apesar dos resultados obtidos, não foi possível determinar uma solução 

ideal para otimizar o cultivo de plantas, uma vez que embora as radiações da faixa de 

absorção da clorofila potencializem o processo de fotossíntese, a luz solar promove 

um maior rendimento quanto à vitalidade e resistência do vegetal. Assim, sugere-se 

uma composição de radiações, de modo aperfeiçoar a agricultura. 
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Resumo 

Os derramamentos de óleo nos oceanos são um dos principais fatores que contribuem 
para os danos que os humanos causam ao meio ambiente.  É a causa de muitas 
mortes da fauna e da flora marinha.  Como uma questão recorrente e impactante, já 
existem vários métodos baseados principalmente em substâncias químicas para 
executar a limpeza dos mares.  No entanto, essas substâncias também podem causar 
danos à vida do oceano, por isso este estudo busca uma forma alternativa para esse 
processo.  Foi pesquisado o uso de microrganismos, no caso um fungo denominado 
levedura, em um processo de biorremediação.  Esse processo consiste na utilização 
de contaminantes pelo microorganismo como fonte de energia para si mesmo, 
resultando na deterioração dessas substâncias nocivas.  Diferentes testes são feitos 
utilizando os fungos e uma variedade de fontes potenciais de energia para eles, com 
o intuito de verificar se a levedura pode convertê-los em “alimento”.  Como prova do 
sucesso do experimento, foram utilizados aparelhos para medir o pH de uma solução 
que recebe o dióxido de carbono produzido na reação de fermentação feita pelos 
fungos. Achados indicam (com base principalmente na variação do pH) que com 
tempo suficiente e preparo adequado, existe a possibilidade de a levedura utilizar o 
petróleo como fonte de energia.  Esta é uma conclusão extremamente animadora, 
pois essa descoberta pode resultar em uma forma mais sustentável de lidar com os 
danos causados por derramamentos de óleo. 

Palavras-chave: agentes biorremediadores; poluentes oceânicos; variação de pH; 
não prejudicial ao meio ambiente. 

 

Abstract 

The oil spills into the oceans are one of the main factors that contribute to the harm 
which humans cause to the environment. It is the cause of many deaths of the marine 
fauna and flora. As a recurring and impactful issue, there are already a number of 
methods mostly relied on chemical substances to execute the cleaning of the seas. 
However, these substances may also cause harm to the ocean’s life, which is why this 
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study pursues an alternative way for this process. It’s researched the usage of 
microorganisms, in this case a fungi called yeast, in a process of bioremediation. This 
process consists in the microorganism's use of contaminants as a source of energy for 
itself, resulting in the deterioration of these harmful substances. Different tests are 
made using the fungi and a variety of potential sources of energy for it, with the 
intention to verify if the yeast can convert it into “food”. As proof of the success of the 
experiment, were used devices to measure the pH of a solution that receives the 
carbon dioxide produced in the reaction of fermentation made by the fungi. Findings 
indicate (based mostly on the pH variation) that with enough time and proper 
preparation, there is the possibility that the yeast could use the petroil as a source of 
energy. This is an extremely exciting conclusion, as this finding could result in a more 
sustainable way of dealing with the harms caused by oil spills. 

Keywords: biorremediation agents; ocean pollutants; pH variation; not harmful to 
the environment. 

 

Introdução 

Atualmente, diversas questões ambientais vêm sendo muito discutidas e 

parecem cada vez mais visíveis as consequências de ações antrópicas 

irresponsáveis relativas ao meio ambiente. Dentre elas, a poluição dos oceanos, muito 

potencializada pelo despejo de óleo feito, em sua maior parte, pelos seres humanos. 

 Como um exemplo do que foi dito, pode-se citar o derramamento de petróleo 

nas praias nordestinas, no ano de 2019. Esse episódio prova a necessidade de 

investimento em meios de descontaminação do ambiente marinho, tendo em vista os 

impactos que ele pode causar. O petróleo é um combustível fóssil que possui mais de 

200 hidrocarbonetos; o benzeno, por ser cancerígeno, é considerado o mais tóxico de 

todos. Ainda que o piche que chega às praias seja retirado, esses componentes 

químicos continuam circulando pela corrente marítima sem que ninguém perceba a 

olho nu. Somente um processo de investigação poderá definir o nível de contaminação 

de cada praia afetada. 
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         Figura 1- Derramamento de petróleo no Nordeste 

Devido ao evidente estrago causado por eventos de derramamento de petróleo 

e similares, é de suma importância encontrar algum meio de, no mínimo, amenizar 

estes catastróficos danos ao meio ambiente. Isso porque o petróleo, além de 

prejudicar a fauna e flora, tem uma degradação muito retardada, desta maneira sendo 

capaz de afetar o meio por muito tempo. Dessa forma, elaborou-se um estudo para 

investigar uma possível estratégia para amenizar este problema de contaminação 

ambiental. 

A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos, tais como 

microrganismos, fungos, algas verdes ou suas enzimas são utilizados para reduzir ou 

remover (remediar) contaminações no ambiente. Além de ser a solução mais simples 

e barata, a biorremediação pode ser menos prejudicial do que um processo não 

biológico e pode até ajudar a regenerar o ecossistema do ambiente tratado. E, com o 

aumento da produção e despejo de substâncias tóxicas ao meio ambiente, é 

extremamente necessário buscar maneiras rápidas e práticas para ir na contramão 

desse impasse. (FERREIRA, 2019?)	

No experimento, foram utilizadas as leveduras, fungos fermentadores 

unicelulares, que são os agentes biorremediadores que mais aparecem no dia a dia 

(para a produção de pães e cervejas, por exemplo) e são de fácil manuseio. 



ReviSTEAM  
Turma J – Grupo 02 

 

 

624 

 

     
       Figura 2- Leveduras 

A levedura Saccharomyces cerevisiae, fungo anaeróbio facultativo, é um 

microorganismo fermentador que na presença de O2 realiza a respiração celular, já na 

sua ausência realiza um processo chamado fermentação que tem como equação  

Glicose + 2ADP + 2Pi → 2 Etanol + 2CO2 + 2ATP + 2H2O. Em resumo, através da 

fermentação, as leveduras quebram a molécula de glicose para produzir energia para 

sua célula. Nesse processo são formados gás carbônico e álcool, favorecendo a 

produção de produtos como pães e bebidas alcoólicas. 

 Em relação ao funcionamento do experimento, foi visado buscar evidências, 

por meio de bexigas, medidor de pH, aparecimento de bolhas e variação de cor, de 

que alguma reação tivesse acontecido entre o agente e a substância. Qualquer 

alteração destes fatores indicaria a formação do CO2, sendo assim uma evidência do 

processo de fermentação realizado pelo fungo. Foram avaliados tais 

aspectos, buscando saber se o agente testado poderia servir de alimento para a 

levedura no processo de fermentação.  

 Com a proposta de investigação sobre uma estratégia para amenizar o 

problema do derramamento de óleos no oceano, a pergunta de pesquisa do grupo é:	

- Qual a eficácia do uso de leveduras para a retirada de óleo do oceano?	

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

- Investigar a eficácia do uso de leveduras para a retirada de óleo do oceano 

(Biorremediação) 
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Objetivos específicos: 

- Simular agentes biorremediadores;	

- Investigar como ocorre o processo (por etapas);	

- Investigar possíveis obstáculos que possam atrapalhar o processo; 

- Montar um experimento para simular a ação biorremediadora da levedura 

Saccharomyces cerevisiae em diferentes amostras;	

- Investigar adaptações necessárias para viabilizar uma boa eficácia do método;	

- Coletar dados sobre o tempo necessário para uma diminuição significante de óleo 

na água; 	

- Identificar se pode haver alguma alteração em algum aspecto da água.	

 

Materiais e Método 

Para a realização do experimento foram necessários os seguintes materiais:	

- 5 conjuntos de kitassatos com rolhas, mangueiras, béqueres (600 mL), suportes 

universais, garras e mufas	

- 5 conjuntos de tubos de ensaio, suporte para tubos, bexigas	

- 1 béquer 2 L com bagueta	

- 6 tabletes de fermento biológico	

- 1 saco de açúcar com espátula 	

- Ba(OH)2 (aq)	

- 30 mL de óleo de cozinha	

- pequena amostra de petróleo (30 mL)	

- palitos de sorvete	

- 5 sensores de pH acoplados a notebooks.	

Foram feitas cinco misturas em béqueres de 600 mL. Todas as misturas 

continham 600 mL de água morna (por volta de 40°C), e um tablete de 

fermentobiológico (levedura). A primeira mistura era o controle, nela havia apenas a 

água e a levedura. Na segunda mistura foi adicionada uma colher de sopa de açúcar. 

Na terceira mistura foi adicionado um tablete de caldo de carne. Na quarta mistura 

foram adicionados 30 mL de óleo. E por último, na quinta mistura foram adicionados 

30 mL de petróleo. 
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Figura 3-Dados da mistura                                  Figura 4-Substâncias adicionadas às misturas 2,3,4,5 
 

     
       Figura 5- Misturas prontas 

 Depois de prontas, cada mistura foi dividida em um kitassato (preenchido com 

aproximadamente 300 mL da mistura) e em três tubos de ensaio (preenchidos com 

aproximadamente três dedos da mistura). 

 

 
   Figuras 6, 7, 8, 9 e 10- Tubos de ensaio com as misturas 
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Figuras 11, 12, 13, 14 e 15- Kitassatos preenchidos com as misturas 

	 Após preenchidos, foram acopladas bexigas nas bocas dos tubos de 

ensaio (como é mostrado nas imagens anteriores) para impedir a entrada de O2, e 

para captar o CO2 que seria supostamente resultado da fermentação dentro dos tubos.	

Já os kitassatos foram vedados com uma rolha, e a eles foram acoplados uma 

mangueira que teoricamente levaria o CO2, produzido na fermentação dentro do 

recipiente, a um béquer de 100 mL onde havia uma solução aquosa de Ba(OH)2.	

	 	 	 	 	
	 	 	 										Figura 16- Béquer com solução de Ba(OH)2 

 Foram posicionados medidores de pH nos béqueres com as soluções 

de hidróxido de bário, conectados a computadores para que se pudesse acompanhar 

a supostavariação da acidez da solução (que ficaria menos ácida ao reagir com o 

CO2 proveniente da fermentação no kitassato). Em tese, a solução, que era incolor, 

tenderia a ficar mais turva ao reagir com o CO2. 
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      Figura 17- Esquema dos procedimentos no kitassato 

     
      Figuras 18 e 19- Experimento completamente montado 

 É importante ressaltar que a solução de hidróxido de bário foi refeita antes da 

conclusão do experimento, uma vez que foi observado que a solução inicial estava 

muito concentrada. 

 

Resultados e Discussão 

Realizadas as tentativas de fazer com que as leveduras efetuassem a 

fermentação por meio da obstrução da entrada de oxigênio nos kitassatos e nos tubos 

de ensaio, e pela disponibilização de uma substância para que o fungo pudesse 

consumi-la, obtiveram-se resultados que indicavam uma possível atividade do 

processo de fermentação.	

Os resultados foram obtidos a partir da observação de quatro aspectos que, ao 

variar, sugeriam a ocorrência do processo esperado. Eram estes os aspectos: a 

variação da cor da solução de Ba(OH)2, o preenchimento das bexigas acopladas nos 

tubos de ensaio (por meio da formação de CO2), a formação de  bolhas nos recipientes 

(que são indicativos do gás CO2) e a variação do pH da solução de Ba(OH)2. 
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1) Variação da cor da solução de Ba(OH)2 :	

	

	 	
Figuras 20 e 21- Béquer CONTROLE antes e depois	

	 	
Figuras 22 e 23- Béquer com açúcar antes e depois 

	 	 	
Figuras 24 e 25- Béquer com caldo de carne antes e depois 

	 	
Figuras 26 e 27- Béquer com petróleo antes e depois 

	 O primeiro fator analisado foi a variação da cor da solução de hidróxido 

de bário, a qual se apresentou levemente turva nos béqueres (exceto o béquer do 
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nível controle) após a conclusão do experimento, isso pode indicar 

que ocorreu a seguinte reação química:		

CO2(g) + Ba(OH)2(aq) ® BaCO3(s) + H2O(l)	

	que é uma evidência de que houve a fermentação no kitassatos (o BaCO3 é um sólido 

branco). 

2) Preenchimento das bexigas acopladas nos tubos de ensaio: 
 

 
Figuras 28 e 29- Tubos de ensaio controle antes e depois 

 
Figuras 30 e 31- Tubos de ensaio com açúcar antes e depois 

 
Figuras 32 e 33-Tubos de ensaio com caldo de carne antes e depois 
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  Figuras 34 e 35- Tubos de ensaio com óleo antes e depois 

 
Figuras 36 e 37- Tubos de ensaio com petróleo antes e depois 

O segundo fator analisado foi o preenchimento parcial das bexigas acopladas 

nos tubos de ensaio onde estava a mistura com as leveduras e o suposto “alimento” 

para os fungos. Como observado, apenas um dos tubos de ensaio apresentou um 

significativo aumento em sua bexiga acoplada (figura 31), onde pode-se evidenciar a 

maior produção de CO2, como resultado do processo de fermentação feito pela 

levedura. Este tubo de ensaio correspondíamos teste feito com açúcar. 

 Nos outros tubos de ensaio não houve uma diferença notável no tamanho da 

bexiga, o que pode evidenciar a falta do processo de fermentação ou uma falha na 

montagem do experimento. 
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3) Formação de bolhas nos recipientes: 
 

 
Figuras 38 e 39- Formação de bolhas nos kitassatos com as misturas de óleo e caldo 

de carne 

Como terceiro fator, pôde-se observar a formação de bolhas na superfície das 

misturas com o óleo, o caldo de carne e o açúcar presentes em seus respectivos 

kitassatos. Esta camada de bolhas pode representar a liberação de CO2 como produto 

da fermentação esperada pela levedura. 

4) Variação do pH da solução de Ba(OH)2: 
  O último fator analisado, e também que apresentou os resultados mais 

promissores, foi a variação do pH da solução de Ba(OH)2. Para mensurá-la, utilizou-

se um medidor sensor de pH posicionado dentro do béquer onde estava presente a 

solução de hidróxido de bário. 

A variação do pH em tese aconteceria por conta do consumo do Ba(OH)2 pelo 

CO2 na reação CO2(g) + Ba(OH) 2(aq) ® BaCO3(s) + H2O(l), assim deixando o meio 

menos alcalino do que a solução inicial. 

 

     
     Figura 40- Dados do pH inicial de cada béquer 
  
Embora a solução seja a mesma, os valores são diferentes, pois foram 

utilizados sensores de pH distintos, com possível diferença de calibração. Por questão 
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de tempo não foi realizada uma calibração prévia de cada sensor, mas também porque 

o mesmo sensor utilizado em cada teste ficou ligado até o final no mesmo béquer, 

sendo possível realizar a observação da variação de leitura do sensor caso a caso, 

com profundidade. 

    
Figura 41- Dado do pH final da mistura controle 

    
Figura 42- Dado do pH final da mistura com açúcar 

    
Figura 43- Dado final do pH da mistura com caldo de carne 
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Figura 44- Dado final do pH da mistura com óleo 

    
Figura 45- Dado final do pH da mistura com petróleo 

	 Os resultados obtidos nas medidas de pH foram fortes indicadores da 

realização da fermentação nos kitassatos. Todos os dados finais dessa medida 

sofreram uma mudança em relação aos iniciais. 

Tomando como base o nível de controle, o qual sofreu uma variação de 0,3 

(variação ocorrida provavelmente por conta da interação do CO2 do ar com a solução 

de Ba(OH)2), todas as outras soluções apresentaram uma maior alteração em seus 

valores de pH, o que trás um forte indício de que as substâncias colocadas junto das 

leveduras proporcionaram o processo de fermentação das mesmas. 

Mesmo que a maior parte dos fatores não tenha sido retardado, dessa forma, a maioria 

dos fatores não obteve uma alteração suficiente para trazer a certeza que o 

experimento procurava. Contudo, devido ao sucesso no teste da variação do pH, há 

uma grande chance de que o que o experimento buscava, com as hipóteses iniciais, 

estivessem corretas, que é a possibilidade de se utilizar a levedura Saccharomyces 

cerevisiae em um processo de biorremediação do derramamento de óleos no 

oceano. 		
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Conclusão 

Pôde-se perceber que houve diversos fatores que indiciam uma reação entre 

os agentes biorremediadores e os componentes utilizados no experimento, como a 

variação de coloração, formação de bolhas, preenchimento parcial em uma das 

bexigas que estavam acopladas nos tubos de ensaio e a variação do pH das 

substâncias. Portanto, foi possível perceber, por meio dos resultados, que a utilização 

de tais agentes visando a extração de poluentes dos mares pode ser eficaz e sem 

prejudicar a esfera ambiental marinha. 

Por tudo isso, acredita-se que os objetivos deste projeto foram parcialmente 

atingidos, uma vez que não foram investigados os objetivos que se referiam ao tempo 

necessário para a uma diminuição significante no volume dos “alimentos” utilizados e 

outras alternativas para uma adaptação, visando uma maior eficácia para o 

experimento. No entanto, seria muito interessante se esse estudo pudesse ser 

continuado, para que as dúvidas que surgiram com respeito às diferentes respostas 

do experimento nos testes efetuados pudessem ser compreendidas com ainda mais 

profundidade. 
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Resumo 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos é um dos principais problemas urbanos 
e é a causa de diversos riscos para a saúde humana e de outros animais e para o 
meio ambiente. Um dos métodos usados para combater tais consequências é a coleta 
seletiva, que consiste na separação de diferentes materiais, a fim de reciclá-los. Para 
conduzir o estudo, o grupo criou um questionário e submeteu-o para o maior número 
possível de estudantes, professores e outros funcionários do Colégio Bandeirantes. 
Era esperado que o conhecimento sobre o assunto aumentasse conforme a faixa 
etária. Os dados mostraram que a maioria dos entrevistados compreendiam o 
conceito de coleta seletiva, bem como a praticavam. No entanto, como muitas 
pessoas responderam que não há pontos de coleta perto de suas casas, pode ser que 
haja uma falta de incentivo para a prática da coleta seletiva. O grupo não pôde provar 
se a hipótese estava correta ou não, devido ao fato de que as respostas dos 
estudantes e funcionários não foram proporcionais, o que abre a possibilidade para 
estudos mais aprofundados.  

Palavras-chave:  coleta seletiva; lixo; Bandeirantes; meio ambiente; descarte 
inadequado.  

 

Abstract 

The improper waste disposal is one of the main urban issues and causes many high 
risks for human and other animals' health and for the environment. One of the methods 
used to fight its consequences is the selective garbage disposal, which consists in the 
separation of different materials intended for recycling. In order to conduct the study, 
the group created a questionnaire and submitted it to the highest number possible of 
students, teachers and other employees of Colégio Bandeirantes. It was expected that 
the knowledge of the subject would increase along with the person's age. The data 
showed that the majority of the interviewed people know and comprehend the concept 
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of selective garbage disposal, as well as practice it. Nevertheless, since many people 
answered that there are no collection points near their houses, there could be a lack 
of encouragement to practice selective garbage disposal. The group couldn't prove 
whether its hypothesis was correct or not due to the fact that the answers from students 
and employees weren't proportional, which opens a possibility for further studies.  

Keywords:  selective collection; garbage; Bandeirantes; environment; improper 

disposal.  

 

Introdução 

 Muitos são os problemas que acometem a sociedade mundial, prejudicando a 

vida dos mais variados ecossistemas, porém um deles pode ser destacado: o descarte 

inadequado dos resíduos sólidos. Diversas vezes, eles são encaminhados para lixões 

a céu aberto, onde sem nenhum controle e sem receberem nenhum tratamento, ficam 

expostos livremente. Porém, o lixo apresenta diversas substâncias nocivas à saúde 

humana e animal, além de algumas que são prejudiciais ao meio ambiente (SEBRAE, 

2021). A amplitude dos problemas gerados pelo descarte inadequado dos resíduos 

sólidos é imensa, indo desde a emissão de um gás do efeito estufa, o gás metano, até 

a contaminação de lençóis freáticos, por exemplo.  

 

 
 

Figura 1 – Lixeiros recolhem materiais em lixão a céu aberto no Brasil (DIAS, 2016). 

Ademais, ao serem descartados todos juntos, sem nenhuma separação, torna-

se inviável a reciclagem de materiais recicláveis, uma vez que eles terão sido 
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contaminados. Além disso, no contexto de uma sociedade intrinsicamente 

consumista, a tendência é que os resíduos sólidos descartados aumentem e, 

consequentemente, os danos por eles causados. Assim sendo, é de suma importância 

que técnicas como a coleta seletiva, por exemplo, façam-se cada vez mais presentes 

no cotidiano dos brasileiros, a fim de reduzir os problemas trazidos pelo descarte 

incorreto do lixo.   

 

 
Figura 2 – Imagem retirada do curta-metragem “Ilha das Flores”, em que é narrada a trajetória 

de um tomate, desde sua colheita até seu descarte, depois do qual ele chega ao lixão da ilha, onde 
crianças, em meio ao lixo, disputam pelo alimento (RUY, 2020) 

Primeiramente, é preciso determinar no que, de fato, consiste essa técnica. A 

coleta seletiva, pois, é a coleta separada de diferentes tipos de resíduos, os quais 

apresentam características específicas de composição e de potencial reciclável, 

levando em conta se eles são nocivos à saúde humana e animal e/ou ao meio 

ambiente (GOVE, 2020). 

Em seguida, deve-se diferenciar os diferentes tipos de resíduos sólidos 

descartados, que se dividem em Resíduos Classe I e Classe II. Os primeiros são os 

que apresentam periculosidade, devido a uma ou mais das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Já os 

segundos, são os que não apresentam perigo. Ademais, ambos subdividem-se 

em secos e úmidos, e há, também, os rejeitos, que são os materiais que não 

podem mais ser reciclados nem aproveitados de nenhuma forma (GUERRA, 

2018).  

 Com isso em mente, é necessário compreender a realidade atual do Brasil no 

que diz respeito ao assunto. Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas 
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de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2019, 29,4 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos foram descartados incorretamente no país, apresentando um 

crescimento de 16% em relação a 2010. As regiões que apresentaram a maior 

quantidade de cidades com destinação irregular foram o Nordeste, o Norte e o Centro-

Oeste (BOCCHINI, 2020). 

 No que diz respeito ao destino do lixo no Brasil, segundo dados da Abrelpe de 

2018, apenas 59,5% do montante recolhido foi para aterros sanitários, enquanto os 

outros 40,5% foram para locais inadequados, tais como lixões e aterros controlados 

(GOVE, 2020).  

 Nessa mesma pesquisa, a Abrelpe também revelou o percentual de municípios 

com coleta seletiva de acordo com as regiões do país, sendo que a região sul foi a 

que apresentou o maior percentual (90,9%). Ao todo, no Brasil, em 2018, 1.500 

municípios não apresentavam coleta seletiva (GOVE, 2020).  

 

 

 

Figura 3 – Gráficos da Abrelpe de 2018 indicando o percentual de municípios com coleta seletiva de 

acordo com as regiões do país (MESQUITA, 2019). 

 Agora, no que diz respeito ao exercício dessa técnica, pode-se apontar diversos 

benefícios. Primeiramente, ela facilita e contribui para a realização da reciclagem, uma 

vez que impede que materiais recicláveis acabem se contaminando com resíduos 
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perigosos, o que inviabiliza a sua reciclagem. E, de todo o lixo descartado em 2019, 

35% era composto por materiais recicláveis (BOCCHINI, 2020). 

 Em segundo lugar, tem-se a diminuição da contaminação dos rios, dos lençóis 

freáticos, do oceano, do ar e do solo. Isso porque, o descarte irresponsável e não 

regido pela coleta seletiva leva o lixo a destinos inadequados, como os lixões ou o 

oceano. Dessa forma, ao se decompor ao ar livre, os resíduos liberam gás metano, 

um dos responsáveis pelo efeito estufa e chorume, um líquido altamente poluente, 

que se infiltra nos solos, contaminando as reservas subterrâneas de água, tornando-

as impróprias para o consumo (GUERRA, 2018). Nos mares, no entanto, o maior 

problema reside no acúmulo de materiais plásticos, prejudiciais à vida marinha.  

 

 
Figura 4 – Ilustração representando como os lençóis freáticos são contaminados pelos lixões, em 

contraposição a sua conservação pelos aterros sanitários (MONIZ, 2015). 

Por fim, com cada resíduo tendo seu destino correto assegurado pela coleta 

seletiva, tem-se a diminuição dos problemas de saúde humana e animal associados 

às substâncias nocivas presentes no lixo, visto que o contato amplo e, muitas vezes 

sem proteção, existente nos lixões entre pessoas e resíduos seria mínimo, ou ainda, 

até nulo (MENOSUMLIXO, 2018).  

 No entanto, para melhorar a situação atual do Brasil no que diz respeito ao 

exercício da coleta seletiva e do descarte inadequado do lixo, é necessário recorrer à 

população e questioná-la acerca do seu conhecimento do assunto. Dessa forma, tem-

se um panorama social da situação, o que permite inferir acerca da presença ou 

ausência da conscientização sobre o tema, seja nas escolas, ou por meio de 

campanhas governamentais.  
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 Dessa forma, tem-se o questionamento: a população brasileira está ciente da 

relação existente entre a coleta seletiva e descarte inadequado dos resíduos sólidos? 

 

 

 
Figura 5 – Painel informativo acerca de como realizar a coleta seletiva (PREFEITURA VÁRZEA 

PAULISTA, 2020). 

 

Objetivos 

 Objetivo geral: 

- Analisar o conhecimento dos corpos discente e docente e dos demais funcionários 

do Colégio Bandeirantes acerca da coleta seletiva e dos impactos do descarte 

inadequado dos resíduos sólidos. 

Objetivos específicos: 

- Apresentar a importância do descarte adequado dos resíduos sólidos a partir de um 

estudo sobre o tema. 

- Realizar um questionário para analisar o grau de compreensão acerca da coleta 

seletiva e do descarte inadequado dos resíduos sólidos por diferentes faixas etárias 

dos alunos, educadores e funcionários do Colégio Bandeirantes. 

- Investigar a porcentagem de pessoas que realizam a coleta seletiva e a de pessoas 

que estariam dispostas a realizá-la.  
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- Analisar os dados obtidos na pesquisa e compará-los com dados de artigos e 

pesquisas semelhantes. 

 

Materiais e Método 

Materiais  

- Plataforma Google Forms  

- WhatsApp  

- E-mail  

- Perguntas elaboradas pelo grupo  

Método 

O grupo se embasou na estrutura de trabalho de uma pesquisa de opinião. 

Assim, foi desenvolvido um questionário de 14 perguntas na plataforma do Google 

Forms, que contava com uma breve introdução que informava os entrevistados sobre 

o tema e a finalidade da pesquisa, além do tempo estimado para responder às 

questões e um agradecimento pela participação (FELIX, 2007). 

Depois de pronto, as integrantes do grupo compartilharam o questionário em 

seus grupos de WhatsApp dos quais alunos do Colégio Bandeirantes, a maioria do 

Ensino Médio, participavam. Além disso, o grupo enviou o questionário à professora 

orientadora por meio de um e-mail, e ela o compartilhou com professores e outros 

funcionários da instituição. A pesquisa ficou aberta por 11 dias. Abaixo, encontram-se 

as perguntas desenvolvidas pelo grupo bem como a introdução e o título que 

acompanhavam o questionário. O questionário completo está descrito neste artigo 

como adendo, após as Referências.  

 

Resultados e Discussão 

 O questionário foi respondido por 73 pessoas, sendo que mais da metade 

conhece/compreende o conceito de coleta seletiva.  

Dos alunos do 1º Ano, seis não praticam a coleta seletiva e quatro praticam. 

Dos alunos do 2º Ano, dez não praticam e 16, sim. Dos alunos do 3º Ano, três não 

praticam e seis praticam. Da única resposta obtida do 8º Ano, o aluno não pratica. Das 
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respostas obtidas dos outros funcionários, um não pratica e sete praticam. Em relação 

aos professores, todos praticam. 

 

Figura 6 - Gráfico que apresenta quantos alunos de cada ano escolar (do Ensino Médio e do 

Fundamental 2) e quantos educadores e outros funcionários do Colégio Bandeirantes praticam a 

coleta seletiva.  

 Dos 20 alunos que não praticam, dez não possuem pontos de coleta perto de 

suas residências e seis nunca foram incentivados a praticá-la. Pode-se observar que 

a falta de pontos de coleta perto de onde os entrevistados moram parecem fazer com 

que eles não pratiquem a coleta seletiva, de forma que, se os órgãos competentes 

para tal espalhassem mais pontos de coleta pelas cidades, o número de praticantes 

da técnica em questão provavelmente aumentaria. O fato de que seis alunos não 

praticam a coleta seletiva por não se sentirem incentivados a fazer isso sugere que 

existe um descaso geral em relação à prática, de forma que não há nenhum incentivo 

em forma de campanhas para conscientizar e motivar a população. 
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Figura 7 - Gráfico que mostra a quantidade de alunos (sem separação por ano escolar) e outros 

funcionários que não praticam a coleta seletiva devido aos motivos apresentados no próprio gráfico. 

 A pergunta “Você está ciente dos riscos à saúde humana e animal e/ou ao meio 

ambiente oriundos do descarte inadequado dos resíduos sólidos?” indicou que sete 

alunos não estão cientes, enquanto o restante sim, dos oito funcionários apenas um 

não está ciente e todos os professores estão. Como a quantidade de entrevistados de 

cada grupo (alunos - dos três anos do Ensino Médio/Fundamental -, professores e 

outros funcionários) não foi a mesma, juntamente com o fato de que se obteve apenas 

uma resposta do Ensino Fundamental, não é viável a análise da hipótese inicial do 

grupo de que o grau de conhecimento sobre o assunto (coleta seletiva e os riscos do 

descarte inadequado do lixo) se amplia conforme a faixa etária dos membros do 

Colégio Bandeirantes aumenta.  

 Os dados sugerem que, por mais que algumas pessoas não se sintam 

incentivadas para a prática da coleta seletiva, a conscientização das pessoas acerca 

dos riscos do descarte inadequado dos resíduos sólidos é expressiva, considerando 

que apenas um funcionário e sete alunos não estão cientes disso. 
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Figura 8 - Gráfico que representa quantos alunos (sem separação por ano escolar), educadores e 

outros funcionários estão cientes dos riscos à saúde humana e animal e/ou ao meio ambiente 

oriundos do descarte inadequado dos resíduos sólidos. 

 Quatro pessoas do total de entrevistados estão cientes dos riscos oriundos do 

descarte inadequado dos resíduos sólidos, mas mesmo assim, não praticam a coleta 

seletiva porque nunca se sentiram incentivados. Tal dado sugere que apenas os riscos 

não são suficientes para motivá-las a adotar a prática, de forma que se pode especular 

se não seria necessário um incentivo financeiro ou uma recompensa material para 

que essas pessoas se dispusessem a ajudar o meio ambiente. 
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Figura 9 - Gráfico que mostra quantos alunos (sem separação por ano escolar), e outros funcionários 

que não praticam a coleta seletiva estão cientes dos riscos oriundos do descarte inadequado dos 

resíduos sólidos. 

Dos 21 entrevistados que não praticam a coleta seletiva, 15 realizam um 

descarte adequado dos resíduos sólidos, enquanto seis realizam o descarte 

inadequado. Esses dados sugerem que o conceito de descarte adequado e 

inadequado não está muito claro para eles, podendo estar até mesmo equivocado, 

considerando que alguém que não realiza a coleta seletiva teoricamente realizaria um 

descarte inadequado. Ademais, o fato de que sete pessoas que realizam a coleta 

seletiva afirmaram realizar, também, um descarte inadequado do lixo, reitera a 

inferência de que o conceito de descarte correto e incorreto dos resíduos sólidos, pode 

estar falho e vago.  

 

Conclusão 

 O grupo queria analisar a prática da coleta seletiva na comunidade 

bandeirantina, portanto foi preparado um questionário sobre o assunto, que foi 

enviado para alguns membros da comunidade. Esperava-se que quanto mais velhas 

fossem as pessoas que respondessem as perguntas, mais elas saberiam sobre a 

coleta seletiva, porém como não foram recebidas respostas proporcionais entre 

alunos e funcionários, não foi possível ter certeza se a hipótese inicial estava correta. 

Apesar dos dados expressivos mostrados pela pesquisa que boa parte da 
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comunidade do Colégio Bandeirantes possui conhecimento da coleta seletiva, a 

prática não tem muito incentivo, o que foi demonstrado pelo grande número de 

respostas recebidas dizendo que não há pontos de coleta perto de suas casas. Com 

um apoio maior de diferentes instâncias, poderia haver mais pontos, e assim, a prática 

talvez fosse mais utilizada. Portanto, acredita-se que os objetivos deste projeto foram 

parcialmente atingidos, de forma que poderia haver uma investigação mais profunda 

do assunto. 
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Figuras 

Figuras 6, 7, 8, 9: feitas pelos autores, 2021. 

 

Adendo  

Questionário feito na plataforma Google Forms, aplicado neste projeto: 

Título do questionário:  

Pesquisa sobre o conhecimento da Comunidade Band acerca da coleta seletiva. 

Introdução:  

Esse formulário foi desenvolvido por alunas do 2ºAno, para o trabalho da disciplina 

STEAM, a fim de se estudar o conhecimento da comunidade do colégio sobre a coleta 

seletiva. Se você puder ceder 5 minutos do seu tempo para responder às perguntas, 

ajudará muito o grupo. Nós agradecemos desde já.  

Perguntas:  

1- Você é aluno, educador, ou outro funcionário do Colégio Bandeirantes?  

a. Sou aluno  

b. Sou professor  

c. Sou outro funcionário  
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2- Se você for aluno, em que ano está?  

a. 6º ano  

b. 7º ano 

 c. 8º ano 

d. 9º ano  

e. 1º do médio 

 f. 2º do médio  

g. 3º do médio  

 

3- Você conhece e compreende o conceito de coleta seletiva?  

a. Sim  

b. Não 

 

4- Você pratica a coleta seletiva? 

a. Sim  

b. Não  

 

5- Se não, por quê?  

a. Não sei como praticá-la  

b. Não quero praticá-la  

c. Não há pontos de coleta perto de onde moro  

d. Nunca me incentivaram a praticá-la  

e. Não compreendo a importância de praticá-la  

f. Outros 

 

6- Você está ciente da importância da prática da coleta seletiva?  

a. Sim  

b. Não  

 

7- Você está ciente dos benefícios trazidos pela coleta?  

a. Sim  

b. Não  
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8- Você está ciente dos riscos à saúde humana e animal e/ou ao meio ambiente 

oriundos do descarte inadequado dos resíduos sólidos?  

a. Sim  

b. Não  

 

9- Você está ciente de que a reciclagem está relacionada à coleta seletiva?  

a. Sim  

b. Não  

 

10- Você realiza um descarte inadequado dos resíduos sólidos?  

a. Sim  

b. Não  

 

11- Você estaria disposto(a) a começar a praticar a coleta seletiva? 

a. Sim  

b. Não  

 

12- Se não, por quê?  

a. Simplesmente não quero  

b. A decisão não dependeria de mim, mas, sim, dos meus responsáveis 

c. Não tenho conhecimento suficiente sobre o assunto para praticá-la 

corretamente  

d. Outros  

 

13- Você já praticou coleta seletiva antes?  

a. Sim  

b. Não  

 

14- Se sim, por que parou?  

a. Dava muito trabalho e não estava disposto(a) a continuar com a prática  

b. Precisei parar  

  c. Simplesmente não quis continuar 
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João Pedro Toledo 

Professor(a) orientador(a):  Lílian Siqueira 

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

O planeta Terra está atualmente a sofrer de uma escassez de recursos básicos. 
Portanto, é inevitável considerar a possibilidade de migrar para outro planeta como 
Marte e esta é a razão pela qual é necessário saber se é viável plantar em Marte para 
se tornar autossuficiente, por isso o principal objetivo desta experiência é ver se pode-
se cultivar alimentos em solo semelhante ao solo de Marte. A experiência consiste em 
plantar grãos de feijão em solo com óxido de ferro (III) e depois monitorá-los durante 
algum tempo. A experiência forneceu resultados esperados e inesperados, tais como 
a germinação positiva das culturas, e o fato de a quantidade de óxido não ter 
interferido no crescimento das plantas. Apesar do resultado positivo proporcionado 
pela experiência, outras pesquisas devem ser realizadas a fim de analisar a forma 
mais eficiente de cultivar plantas em solo de marciano. 

Palavras-chave: Óxido de Ferro (III), Marte, experimento, plantas. 

 

Abstract 

Planet Earth is currently suffering from a scarcity of basic resources. So, it is inevitable 
to start considering the possibility of migrating to another planet like Mars and this is 
the reason why it is necessary to know if it is feasible to plant on Mars to become self-
sufficient, so the main goal of this experiment is to see if we can grow food in soil 
similar to mars soil. The experiment consists in planting bean sprouts in soil with iron 
oxide and then monitoring them for a while. The experiment provided expected and 
unexpected results, such as the positive germination of the shoots, and the fact that 
the amount of oxide did not interfere with plant growth. Despite the positive result 
provided by the experiment further researches must be performed in order to analyze 
the most efficient way to grow plants on mars soil. 

Keywords: Iron oxide (III), Mars, experiment, plants. 
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Introdução 

No mundo atual, problemas ambientais, como o aquecimento global, o 

desmatamento, a poluição e solos inférteis, entre outros, vêm se intensificando e cada 

vez mais representam uma enorme ameaça para a o planeta Terra e 

consequentemente para os seres humanos. Uma possível alternativa para evitar essa 

ameaça para a humanidade seria migrar para o planeta vermelho, Marte. 

Uma das consequências dos problemas citados, especialmente no que se refere aos 

solos inférteis, é a possiblidade de diminuir a obtenção de alimentos para os seres 

humanos. O ser humano precisa de alimentos para sobreviver, dado que as vitaminas, 

sais minerais, entre outros e as 2.000 calorias necessárias para que haja possibilidade 

de vida humana vêm de alimentos, como mostra a Figura 1. 

 

 
Figura 1. Tabela relação entre alimentos e teor de vitaminas 

Levando isso em consideração, é possível chegar à conclusão de que plantar 

em Marte é algo de extrema importância para que se possa migrar para lá. Para 
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descobrir como cultivar plantas em Marte, é preciso saber quais os efeitos das 

propriedades do solo do planeta vermelho no desenvolvimento de plantas.  

Marte possui muitas características que podem fazer com que o cultivo de 

plantas sofra alterações, por exemplo, a atmosfera de Marte é constituída por 95% de 

dióxido de carbono (CO2), 2,7% de nitrogênio, 1,6% de argônio e pequenas porções 

de outros gases (CORREIA, 2002, p. 41) conforme a figura abaixo [Fig. 2]. 

 

Figura 2. Composição atmosférica de Marte 
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Figura 3. Composição atmosférica da Terra 

Outro exemplo dessa diferença é o solo – enquanto a crosta terrestre tem em 

sua composição óxidos de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, potássio e sódio 

(MORAES BRANCO, 2015), o solo marciano é composto por óxido de sódio, óxido de 

magnésio, óxido de alumínio, óxido de silício, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido 

de cálcio, dióxido de titânio e óxido de fero III (este último compõe entre 17% e 30% 

do solo). (RIEDRE et al., 1997) 
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Figura 4. Comparação entre a composição do solo marciano e do solo terrestre (FAURE, 2008) 

Como já foi dito, há diversas diferenças entre o planeta vermelho, Marte, e o 

planeta Terra, que podem influenciar no cultivo de alimentos, como o óxido de ferro 

(III) é a substância que aparece em maior porcentagem no solo de Marte, optou-se 

por investigar sua influência na plantação, sendo esta a ideia de projeto do grupo. 

Quanto à escolha das plantas a serem utilizadas no estudo, foi necessário 

pensar em plantas que tivessem crescimento rápido e que fossem fáceis de cultivar, 

então uma pesquisa foi realizada para determinar quais culturas seriam utilizadas e 

as plantas que mais se destacaram foram feijão, agrião e cebolinha.  

O agrião, em solos com elevada quantidade de argila e pH entre 6,0 e 6,8, tem 

sua germinação ocorrendo entre 5 e 7 dias, porém a colheita se dá apenas após 55 – 

70 dias e com o uso de estacas vegetativas é possível reduzir o tempo de colheita. 

(SOUZA, 2019, p.21).  
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O feijão, em solos com pH entre 6,5 e 7 e com temperatura entre 18°C e 25°C, 

demora cerca de 15 dias para germinar, porém o ciclo médio dessa cultura varia entre 

60 e 115 dias (EMBRAPA, 2018).  

A cebolinha demora entre 6 e 15 dias para germinar, porém o período de 

colheita vai de 55 a 60 dias. A temperatura ideal para o cultivo de cebolinha é em torno 

de 22°C (SILVA et al., 2005?).  

Assim, com base nos dados apresentados, foi decidido que o feijão seria a 

melhor cultura a ser utilizada no projeto, já que o período até sua germinação é curto. 

Além disso, o cultivo do feijão é simples, o que permite que se concentre com mais 

profundidade na investigação dos efeitos do óxido de ferro (III) no desenvolvimento 

da planta. 

O excesso de óxido de ferro (III) pode causar dificuldade no crescimento e 

desenvolvimento das hortaliças, pois este passará a disputar os sistemas de 

transporte das plantas com outras substâncias necessárias para a planta (JUOSKI et 

al., 2016), portanto, espera-se que as hortaliças tenham dificuldade no crescimento e 

no desenvolvimento.  

Caso o óxido de ferro (III) se prove um agente dificultador do cultivo das 

culturas, então mais um obstáculo para a migração a Marte seria descoberto, porém, 

conhecendo-se os obstáculos, é possível superá-los e portanto, ao chegar à 

conclusão deste experimento, certamente a possibilidade de ir a Marte se aproximará. 

Com base em tudo o que foi exposto, a pergunta de pesquisa deste projeto é: É 

possível cultivar feijão em um solo enriquecido com óxido de ferro (III)? 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

• Analisar o desenvolvimento de plantas em solo com óxido de ferro (III). 

Objetivos Específicos: 

• Pesquisar a composição do solo de Marte; 

• Simular, com óxido de ferro (III), o solo marciano; 

• Comparar o crescimento de plantas em solo terrestre com o solo contendo 

óxido de ferro (III); 
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• Determinar se a composição do solo afeta o desenvolvimento de plantas. 

 

Materiais e Método 

Os materiais utilizados para a realização do projeto foram dispositivos 

eletrônicos, para realizar pesquisas a fim de adquirir embasamento teórico para fazer 

a análise dos efeitos da presença do óxido de ferro (III) no cultivo de feijão, além disso 

foram usados 7 recipientes plásticos de 50mL, 65g de Fe2O3, 285g de terra, 924 mL 

de água, uma seringa de plástico e 7 grãos de feijão. 

Para a realização do experimento, o óxido de ferro (III) foi misturado com terra 

e colocado nos recipientes plásticos, em seguida os grãos de feijão foram plantados 

nos copos de plástico, após isso os feijões foram observados diariamente até o fim do 

experimento. 

 

Resultados e Discussão 

Plantados os brotos de feijão que estavam em terra com óxido de ferro (III), 

podemos observar que, apesar dos brotos possuírem um tanto de dificuldade para 

germinar, os mesmos cresceram numa quantidade em que se pode considerar viável 

para a plantação em Marte. A seguir, é possível observar fotos do experimento em 

ordem cronológica, assim podendo ver as mudanças de acordo com o tempo, além 

disso o copo indicado como controle, é um copo sem o óxido de ferro (III), e as 

quantidades representam a massa de Fe2O3, adicionada em cada copo.  
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Dia 1: 

 

Dia 3:  

 

 

Dia 5: 
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Dia 7: 

 

 

 

Dia 9: 
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Dia 11: 

 

Figuras 5 a 10. Fotos do experimento em ordem cronológica 

Como foi possível observar, o copo que contém o controle foi o que apresentou 

o desenvolvimento mais rápido, a partir do dia 9 já tinha germinado e começado seu 

crescimento. Já nos copos que continham o óxido de ferro (III), notou-se que o houve 

um retardamento no crescimento das mudas de feijão. 

O grupo possuía a hipótese de que quanto mais óxido de ferro (III) presente na 

terra, menor seria o crescimento dos brotos, porém, depois de observar o 

experimento, concluiu-se que, apesar do feijão ter mais dificuldades ao germinar em 

terra com Fe2O3, a quantidade da substância pareceu ser irrelevante para a 

germinação. Mas mesmo tendo resultados que podem ser considerados agradáveis 

em relação à migração a Marte, não se pode concluir, através dessa pesquisa, que 

essa seria a decisão mais lógica, isso se dá por conta de diversos outros fatores como 

a atmosfera, temperatura etc. O que dá a aba de começar outros experimentos para 

calcular todas as condições desse planeta, para assim determinar se Marte é viável. 

 

Conclusão 

Tendo em mente os resultados atingidos no experimento, pode-se entender 

que a presença de óxido de ferro (III) no solo altera o desenvolvimento de culturas. 
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Em comparação com o solo terrestre, o solo contendo qualquer quantidade da 

substância dificulta o crescimento da planta, mas não o impossibilita. Além disso, a 

diferença de quantidade do composto químico não aparenta ser um distúrbio. No 

entanto, não se pode afirmar totalmente que o cultivo de plantas em Marte é possível, 

visto que o experimento não considerou todos os fatores e problemas de cultivar em 

outros planetas, como a diferença de pressão atmosférica, incidência de luz solar ou 

a presença de água. Em consequência disso, outros experimentos devem ser feitos 

sobre o assunto para complementar e garantir a possibilidade do cultivo de culturas 

em Marte. Por tudo isso, acredita-se que os objetivos deste projeto foram atingidos, 

uma vez que foi possível estudar, mesmo que por enquanto de forma inicial, a 

influência do óxido de ferro (III) no desenvolvimento de uma planta, deixando-se 

abertas várias possibilidades para que este estudo tão importante seja ampliado 

futuramente. 
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Resumo 

Devido aos efeitos climáticos da zona tropical, vários países no hemisfério sul que não 
possuem amplo acesso aos devidos medicamentos sofrem casos de doenças 
fúngicas. Pessoas desprivilegiadas nessas regiões utilizam medicamentos 
tradicionais e plantas medicinais, cujos efeitos são, em sua maioria, desconhecidos 
pela ciência. Neste experimento, tentou-se verificar o potencial antifúngico das 
substâncias vegetais - como o óleo de eucalipto, polpa de folha de Aloe vera, pó de 
canela e sumo de polpa de limão - que estão disponíveis para a população em geral 
aplicando-as em colônias fúngicas em meio de cultura dentro de placas de Petri e 
observando seu desenvolvimento num período de 9 dias. Depois do intervalo de 
tempo, ficou evidente que o óleo de eucalipto tem propriedades antifúngicas devido à 
ausência de desenvolvimento fúngico em sua placa de Petri. A polpa de folha de Aloe 

vera aparenta ter prejudicado seu crescimento, porém pode ter barrado fisicamente a 
colônia do meio de cultura ao invés de inibi-lo. Portanto, dado as propriedades 
antifúngicas do óleo do eucalipto, tal substância também poderia ser aplicada à pele 
humana infectada com fungos em possíveis testes com o objetivo de verificar seu 
potencial antifúngico. Ademais, outros materiais podem ser testados em 
concentrações diferentes para demonstrar seus efeitos de forma mais precisa.  

Palavras-chave: Propriedades antifúngicas; Aloe vera; canela; limão; eucalipto; 

fungos, desenvolvimento fúngico.  
 

Abstract 

Due to the climatic effects of the tropical zone, many countries in the global south which 
do not have widespread access to proper medication suffer from cases of fungal 
diseases. Underprivileged people in those regions resort to traditional medicine and 
medicinal plants, whose effects are largely unknown to science. In this experiment, it 
was attempted to verify the antifungal properties of plant substances - birch oil, Aloe 
vera leaf gel, cinnamon powder and lemon pulp extract - which are available to the 
greater population by applying them on fungal colonies set in culture medium inside 
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petri dishes and observing their development in a period of nine days. After the trial, it 
was evident that birch oil has antifungal properties due to the lack of fungal 
development in its petri dish. The Aloe vera leaf gel appears to have hindered its 
growth; however, it may have physically blocked the colony instead of suppressing it. 
Thus, given the antifungal properties of birch oil, it could also be applied in infected 
human skin in subsequent tests so as to verify its potential antifungal properties. 
Moreover, the other materials could be tested in different concentrations in order to 
demonstrate its effects accurately. 

Keywords: Antifungal properties; Aloe vera; Cinnamon; Lemon; Eucalyptus; Fungi; 

Fungal development. 
 

Introdução 

No mundo atual, o controle de doenças e seu tratamento são temas que se 

tornaram bastante corriqueiros devido à pandemia do coronavírus. Dentre os 

principais seres patogênicos, estão os fungos. Esses são seres eucarióticos, 

heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares que fazem parte do Reino Fungi, um grupo 

de diversos seres vivos, que abrange desde leveduras empregadas na fermentação 

de pães até fungos que se estendem por vários quilômetros. Dentro desse grupo, 

existem várias espécies que causam diversas doenças em seres humanos, como por 

exemplo o Candida albicans, uma das espécies responsáveis pela candidíase na 

figura 1. Muitas dessas espécies de fungos podem ser cultivadas em culturas em 

placas de Petri como consta na figura 2. 

 
Figura 1: Imagem de Candida albicans vista em microscópio eletrônico. (RIBOT, 2005) 
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Figura 2: Culturas de C. albicans em diferentes concentrações de timoquinona em placa de Petri. 

(AHMAD, 2017) 

Hoje em dia, com o grande avanço da tecnologia na indústria farmacêutica, 

existem diversos compostos utilizados para tratar diversos tipos de doenças causadas 

por fungos, entretanto, em certos casos mais severos de doenças como a 

Histoplasmose, causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, podem ser necessários 

a utilização de medicamentos antifúngicos com um preço inacessível à toda a 

população. Visando a acessibilidade de toda a população à saúde, é de suma 

importância que se encontrem novos princípios ativos que atendam a essa demanda, 

possuindo baixo valor comercial e uma boa eficiência no combate aos fungos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Formas leveduriformes do Histoplasma capsulatum corados pela prata.  

(FERREIRA et al., 2009) 

Os princípios ativos consistem nas moléculas que possuem efeitos 

terapêuticos, ou seja, substâncias que apresentam impactos no tratamento de 

sintomas e doenças em seres humanos. Essas substâncias estão presentes em várias 

plantas como os vegetais do gênero Salix, conhecidos popularmente como o 
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"salgueiro", que possuem em sua seiva o ácido acetilsalicílico, também chamado por 

seu nome comercial, aspirina. O Aloe vera é uma planta que apresenta substâncias 

que facilitam a cicatrização. Esse tópico foi discutido no artigo "Composition and 

Applications of Aloe vera Leaf Gel" (HAMMAN, 2008), concluindo que o gel de polpa 

de Aloe vera tem potenciais antibacterianos e antivirais. 

 

 
Figura 4: Representação esquemática da polpa de folha de Aloe vera e seus componentes. Da parte 

superior à inferior, seguem as traduções livres feitas pelos autores: Parede celular (rica em ácido 

galacturônico), Organela celular degenerada (rica em galactose), Gel líquido (rica em manose) 

(HAMMAN, 2008) 

Além disso, outras plantas que possuem atividade antimicrobiana incluem a 

casca da fruta de Citrus lemon L. (Limão Taiti) (DHANAVADE et al., 2011), pó da 

casca de Cinnamomum verum (Canela) (MATAN et al., 2005) e óleo essencial de 

plantas do gênero Eukalyptus. (VLADIMIROV et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Bolor Cephalosporium visto por um microscópio óptico (colorido artificialmente) 
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Dado o fato de estas espécies possuírem propriedades antibacterianas e 

antivirais já comprovadas, surgiu a necessidade de realizar testes sobre como seus 

compostos interagem com as culturas de fungos. As culturas de fungos são feitas 

geralmente com placas de Petri e são altamente eficientes e rápidas, uma vez que, os 

fungos ao se reproduzirem assexuadamente, possuem um corpo de frutificação que 

pode ser visível a olho nu em poucos dias. Ao realizar o estudo com os produtos de 

origem vegetal, espera-se que sejam capazes de matar os fungos aplicados na placa 

(quebrando a sua parede celular de quitina) ou de inibir sua reprodução, fazendo com 

que a colônia não se estenda. É possível inibir o crescimento e a proliferação de uma 

cultura de fungos utilizando a casca de Citrus X latifolia, da folha de Aloe vera, o pó 

da casca de Cinnamomum verum ou o óleo essencial das plantas do gênero 

Eucalyptus? 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Investigar substâncias vegetais com potencial antifúngico. 

Objetivos específicos: 

- Criar culturas de fungos com a utilização de Placas de Petri e uma gelatina nutritiva  

- Escolher substâncias vegetais caseiras com potencial antifúngico  

- Comparar a proliferação dos fungos com a aplicação de cada substância vegetal 

sobre a cultura.  

- Analisar a eficiência do potencial antifúngico das substâncias vegetais  

- Investigar quais os possíveis compostos presentes nas substâncias vegetais que 

foram capazes de inibir a proliferação dos fungos.  

- Apresentar possíveis alternativas de princípios ativos com potencial farmacológico 

no controle de doenças causadas por fungos.  

- Estudar quais as características dos seres do reino Funghi que possivelmente os 

tornam vulneráveis aos óleos apresentados.  
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Materiais e Método 

Materiais 

Uma folha de Aloe vera 

1 Citrus X latifolia 

Óleo essencial das plantas do gênero Eucalyptus  

2ml de Pó da casca de Cinnamomum verum (uma colher de café)  

12g de Gelatina sem sabor (1 sachê) 

290 ml de Água 

22,5 ml de Açúcar (uma colher de sopa e meia) 

5 Placas de Petri 

4 Pipetas 

Óleo essencial de Eucalipto 

Autoclave 

Palitos de dente 

Método  

12g do pó de gelatina foram misturados com 190ml de água a 80ºC e 22,5 ml 

de açúcar. Depois que a mistura se tornou homogênea, foram transferidas 35ml desta 

para cada placa de Petri e em seguida foram colocadas no refrigerador a 

aproximadamente 7°C até a gelatina endurecer. A Citrus X latifolia foi descascada e 

suas cascas foram colocadas em um recipiente com 50 ml de água onde foram 

maceradas com o auxílio de um pilão até que se obteve uma mistura transparente e 

esverdeada. Foi feita uma dissolução de 2 ml do pó da casca de Cinnamomum verum 

em 50 ml de água. A canela, após cerca de 16 horas, sedimentou no recipiente e 

depois a mistura foi filtrada, sobrando apenas o líquido amarronzado transparente. A 

folha de Aloe vera foi cortada ao meio e foi retirada sua seiva interna e tal polpa foi 

posteriormente macerada num pilão.  

Para a montagem do experimento cada um dos quatro produtos citados foi 

aplicado sobre uma das placas, deixando a quinta placa como o controle. Após a 

aplicação de uma fina camada dos líquidos sobre toda a extensão de suas respectivas 

placas, uma pequena amostra de um bolor coletado em um pão de forma foi esfregada 

no centro de todas as cinco placas com um palito autoclavado. Após este 
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procedimento as placas permaneceram tampadas até o final do experimento. As fotos 

da evolução da cultura de fungos foram tiradas diariamente. 

 
Figura 6: Líquidos obtidos pelo grupo. Da direita à esquerda, o extrato de polpa de folha de babosa, o 

extrato de limão, o óleo de eucalipto e a solução de canela. 

 

Resultados e Discussão 

 1ºdia 2ºdia 3°dia 

Controle 

  
 

Eucalyptus 

   

Cinnamomum verum 
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Figuras 7 a 21: Resultados obtidos no experimento entre o primeiro e terceiro dia. 

 

Aloe vera 

 

   

Citrus X latifolia 
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Figuras 22 a 36: Resultados obtidos no experimento entre o quarto e sexto dia. 

 
 

 7ºdia 8ºdia 9ºdia 

Controle 

   

 4ºdia 5ºdia 6ºdia 

Controle 

   

Eucalyptus 

   

Cinnamomum verum 

 
 

 

Aloe vera 

  
 

Citrus X latifolia 
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Eucalyptus 

   

Cinnamomum verum 

 
 

 

Aloe vera 

 
  

Citrus X latifolia 

   

Figuras 37 a 51: Resultados obtidos no experimento entre o quarto e sexto dia. 

Como base central de comparação sendo o fungo de coloração verde, pode-se 

afirmar, diante das fotos expostas nas tabelas comparativas anteriores, que enquanto 

as soluções de limão e a canela não conseguiram apresentar redução na proliferação 

de fungos, a Aloe vera e o óleo essencial de eucalipto conseguiram atenuar sua 

replicação. Diferente do que aconteceu com o óleo essencial de canela no estudo 

realizado em diferentes condições atmosféricas (MATAN et al., 2005), a solução de 

pó da casca de Cinnamomum verum em água não se mostrou efetiva neste 

experimento realizado com bolor de pão, uma vez que seus resultados não 

apresentaram nenhuma redução na quantidade de colônias se comparadas ao 

controle. Ele se aplica ao caso do sumo de Citrus X latifolia, que apresentou 

efetividade no combate a certas bactérias (DHANAVADE et al., 2011), mas que não 

obteve o mesmo desempenho com o bolor utilizado por este experimento. Em ambos 

os casos pode-se dizer que inclusive houve uma facilitação na proliferação das 
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culturas uma vez que as placas com a aplicação destes produtos apresentaram a 

distribuição das colônias de maneira muito mais densa e não tão espaçada e "pontual" 

quanto no controle. Tal resultado pode ser explicado por duas hipóteses: ou o líquido 

absorvido auxiliou no transporte dos bolores de um lugar para o outro da placa, ou ele 

serviu como um alimento para a cultura, auxiliando assim seu crescimento. 

No caso da Aloe vera pode-se afirmar que houve uma diminuição bastante 

considerável na proliferação do microrganismo, entretanto não se pode afirmar com 

certeza qual foi o motivo de tal inibição, uma vez que pode ser resultado tanto de 

alguma substância presente na planta ou pelo fato que diferente dos outros produtos, 

a seiva de Aloe vera não ter sido capaz de ser absorvida pela gelatina nutritiva da 

placa, deste modo fazendo com que a própria servisse de barreira física para o fungo 

se alimentar do açúcar do meio de cultura e se proliferar. 

Finalmente, o óleo essencial do eucalipto foi o produto vegetal dentre os 

testados que desempenhou melhor no controle dos fungos, a tal ponto que, mesmo 

após os nove dias de experimento, mal se pôde notar o surgimento de outros focos 

de fixação de bolores, tornando assim a placa praticamente igual ao dia 1, indicando 

assim o imenso potencial antifúngico deste óleo essencial em questão. A fim de 

explicar tal desempenho surgem duas hipóteses, a primeira delas é a presença de 

algum composto que seja capaz de matar os bolores e assim impedir sua proliferação, 

ou ainda a existência de algum componente antifúngico presente no óleo de eucalipto 

colocado pelo fabricante deste óleo em questão justamente para que o produto 

comercializado não perecesse. Entretanto, por mais que haja estas duas 

possibilidades, é mais provável que o real motivo do desempenho do eucalipto no 

teste seja a primeira opção, uma vez que é descrito na embalagem que o óleo era 

100% puro e concentrado, além do fato de já existirem estudos comprovando a sua 

eficácia no combate a outros microrganismos (VLADIMIROV et al., 2019). 

Alguns questionamentos extras que vale ressaltar é a presença de um 

microrganismo de coloração vermelha na placa de controle, podendo ter aparecido 

exclusivamente nela ou devido a uma contaminação, ou porque todas as demais 

substâncias testadas foram eficientes em combater a colônia em questão. Outro ponto 

a se destacar é a concentração dos produtos utilizados, apenas o óleo de eucalipto 

teve uma efetividade no combate ao bolor, porém também era o único produto 
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industrializado e de maior concentração, o que pode ter interferido na sua efetividade 

em comparação aos outros. 

 

Conclusão 

Sabendo dos resultados do experimento, é possível dizer que houve êxito na 

investigação sobre o possível potencial antifúngico de algumas substâncias vegetais. 

Comparando a placa de Petri de controle com as outras, é possível perceber que o 

óleo de eucalipto inibiu a proliferação do fungo presente na placa de Petri, enquanto 

o teste com o sumo de Citrus X latifolia e a solução do pó da casca de Cinnamomum 

verum não inibiram o seu crescimento, inclusive aparentam tê-lo facilitado. Não é 

possível afirmar que algum composto na Aloe vera inibiu o crescimento do 

microrganismo, pois houve a presença de uma camada da seiva da planta que pode 

ter impedido tal crescimento. Então com um possível estudo mais profundo sobre as 

substâncias que tiveram diferentes interações com os fungos, poderá ser possível 

encontrar uma substância com propriedades antifúngicas eficazes e de fácil acesso à 

população. Pode-se dizer que os objetivos deste projeto foram atingidos, uma vez 

que, sabendo-se dos resultados do experimento, foi encontrada uma substância de 

fácil acesso com propriedades antifúngicas. 
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Resumo 

Hoje em dia, a indústria têxtil é a segunda maior poluidora ambiental do mundo. As 
preocupações da sociedade sobre esse problema começaram a surgir depois de 
observar os danos causados pela indústria, como a perda de biodiversidade, as 
mudanças climáticas e o crescimento excessivo de lixo. Diante dessas questões, 
pesquisas e estudos sobre a redução de impactos por corantes sintéticos se fazem 
extremamente importantes, então a seguinte questão foi levantada: "Quais seriam 
alguns métodos alternativos e sustentáveis para tingir tecidos?". Para decidir como o 
procedimento seria feito, pensou-se qual alimento teria um bom poder de 
pigmentação, como a beterraba. Pedaços de tecido foram colocados em copos com 
concentrações diferentes da água fervida com beterraba e em situações diferentes. A 
partir dos resultados, é possível ver que a beterraba pode ser usado como um corante, 
no entanto, não tem eficácia a longo prazo, uma vez que a cada lavagem a 
pigmentação torna-se mais fraca 

Palavras-chave: sustentabilidade; corante; poluição têxtil; beterraba. 
 

Abstract 

Nowadays, the textile industry is the second largest environmental polluter in the world. 
Society's doubts about this problem began to emerge after observing the damage 
caused by the industry, such as the loss of biodiversity, climate change and the 
excessive growth of garbage. Given these issues, research and study on the reduction 
of impacts by synthetic dyes is extremely important, so the following question was 
raised: "What would be some alternative and sustainable methods for dyeing fabrics?"  
To decide how the procedure would be done, it was thought which food would have a 
good pigmentation power, such as the beet. Pieces of fabric were placed in cups with 
different concentrations of the boiled water with beets and in different situations. From 
the results, it is possible to see that the beetroot can be used as a dye, however it has 
no long-term effectiveness, since with each washing the pigmentation becomes 
weaker.   
Keywords: sustainability; dye; textile pollution; beetroot. 
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Introdução 

Atualmente, a indústria têxtil é a segunda maior poluidora ambiental do mundo, 

perdendo apenas para a petrolífera, e os impactos tendem a piorar com o tempo, já 

que a indústria cresce aproximadamente 5,5% a cada ano. Os questionamentos da 

sociedade sobre tal problema começaram a surgir após a observação dos danos 

causados pela indústria, como por exemplo “a degradação do ambiente natural, a 

perda da biodiversidade, as mudanças climáticas, o desperdício e uso leviano dos 

recursos naturais, o crescimento excessivo do lixo e, a fome e a miséria” (BERLIM, 

2015). 

Além da situação preocupante em relação à poluição do meio ambiente, outra 

preocupação é o impacto que os corantes usados pelas grandes indústrias da moda, 

ao serem liberados no ambiente, podem trazer à saúde do ser humano. Muitas vezes, 

os resíduos químicos dos corantes têxteis acabam nos rios ou acumulados dentro dos 

organismos vivos, podendo contaminar o homem através do consumo direto ou 

indireto. “Mesmo em pequenas concentrações, esses corantes, muito utilizados pelas 

indústrias têxteis e de alimentos, entre outras, já causam efeitos adversos, como a 

morte e o atraso na regeneração de organismos aquáticos” (UMBUZEIRO, 2012). É 

de conhecimento científico que tais substâncias são poluentes e potenciais 

cancerígenos, porém ainda não há dados o suficiente para saber o exato efeito das 

mesmas no organismo humano. Os corantes sintéticos possuem propriedades como 

brilho, alta pigmentação e estruturas químicas resistentes a ataques químicos. Sendo 

assim, são pouco suscetíveis à degradação microbiana, além de causarem poluição 

visual e dificultarem a penetração da luz necessária para fotossíntese quando 

acumulados nos rios e mares. Esses resíduos são bastante solúveis e acabam muitas 

vezes passando despercebidos nas estações de tratamento.  

O grupo dos corantes azóicos, por exemplo, é o mais utilizado pela indústria 

têxtil em geral, e a sua degradação, quando realizada incompletamente, gera 

subprodutos altamente tóxicos. “O fato de usar um sistema de produção do corante 

diretamente sobre a fibra, através da combinação de um corante precursor sem 

grupos sulfônicos e a formação de um composto solúvel, permite um método de 

tingimento de fibras celulósicas (especificamente alongadas) com alto padrão de 

fixação e alta resistência contra luz e umidade.” (GUARATINI; ZANONI, 1998). Sendo 
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assim, devido a sua toxicidade, difícil penetração de luz e difícil degradação, a 

remoção desse corante das águas tornou-se uma questão de suma importância e 

grande interesse dos órgãos ambientais. Outro exemplo, é a região de Americanas - 

SP que tem uma grande concentração de indústrias têxteis e as mesmas geram 

grande quantidade de efluentes e resíduos sólidos, sendo os corantes os principais e 

que como citamos acima, possuem difícil degradação. Atualmente, existem vários 

métodos sendo estudados com o objetivo de tratar esses compostos contaminantes, 

porém não há um sistema de tratamento de efluentes com alta coloração e nenhuma 

das formas de tratamento é totalmente eficaz. (Figura 1) 

 
A figura 1 mostra o rio Rio Capibaribe poluído por rejeitos de fábricas de jeans, que deixaram água 

com uma coloração vermelha. (GLOBO, 2017) 

Diante dessas questões, a pesquisa e estudo sobre a diminuição de impactos 

por parte dos corantes sintéticos é de extrema importância, por isso foi levantado o 

seguinte questionamento: “Qual seriam alguns métodos alternativos e sustentáveis 

para o tingimento de tecidos?” 

Patrícia Muniz dos Santos Silva (2018) realizou um trabalho sobre o potencial 

dos extratos aquosos do barbatimão e sangra d’água como corante natural. Nesse 

estudo, a pesquisadora fez, dentre outros, experimentos preliminares em tecidos de 

algodão e lã com diferentes concentrações dos extratos. Os tecidos foram tingidos 

com e sem mordentes metálicos, e foram avaliados em relação à cor, solidez de cor 

à luz (a qual variou de baixa a excelente), à lavagem, à fricção e ao suor. O resultado 

da pesquisa mostrou que os extratos utilizados tem grande potencial como corantes 
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naturais, possuindo uma estabilidade de 42 dias, os melhores resultados foram 

atingidos utilizando 100% de extrato à 98°C e por 60 minutos.  

Um dos métodos para amenizar os danos dos corantes ambientais no meio 

ambiente foi descoberto pela empresa Colorifix. O processo usa como matéria-prima 

o melaço de açúcar, que contém microrganismos que são alimentados por açúcar e 

nitrogênio, e fazem o que normalmente são necessários muitos produtos químicos. 

Os corantes são produzidos biologicamente, e utiliza 68% menos água do que o 

método industrializado para o tingimento. (Figura 2) 

 
A figura 2 mostra um tecido tingido com o processo de coloração desenvolvido pela empresa 

Colorifix. (COLORIFIX, 2018) 

Outro método pesquisado foi o corante híbrido a partir de índigo natural para 

obter índigo sulfonado (KOMBOONCHOO et al., 2009). O experimento foi testado em 

lã e teve resultados favoráveis, mostrando que o corante híbrido reduz as etapas do 

processo e custo em relação a outros corantes. O corante híbrido é uma mistura entre 

o corante sintético e natural e tem como suas características: ampla faixa de cores, 

solidez limitada, sustentabilidade média e impacto ecológico médio.  

O intuito do presente projeto é estudar as consequências do uso dos corantes 

sintéticos e formas de tingir tecidos de uma maneira mais sustentável, utilizando, por 

exemplo, elementos naturais.  

 

Objetivos 

O objetivo geral é analisar possíveis alternativas de corantes menos poluentes. 
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- Pesquisar sobre corantes alternativos e sustentáveis  

- Estudar sobre os impactos que o corante causa no meio ambiente  

- Analisar estudos previamente feitos sobre o assunto  

 

Materiais e Método 

Para a realização do experimento foi usado tecido de algodão, 1,5L de água, 3 

beterrabas, panela, fogão, 6 copos, 2 pratos, faca e tesoura. Para começar foi preciso 

fatiar as beterrabas com a faca, colocá-la na panela com a água, levá-la para o fogão 

e ferver a uma temperatura de 180°C por 45 minutos. Então, foi preciso separar 6 

pedaços de tecido de algodão e colocá-los em 6 copos diferentes. Após isso foi 

despejado 100 ml do líquido da beterraba contido na panela em cada um dos 6 copos. 

Então, foi separado 2 copos para controle, em 2 copos foi adicionado 50 ml de água, 

e nos 2 copos restantes foi adicionado 100 ml de água, para diluir a concentração, 

que foi utilizada como uma variável.  

Uma vez deixados todos os tecidos dentro do copo por 1 hora, retirou-se os 

tecidos e colocou-se em 2 pratos diferentes. Cada prato obteve um tecido que ficou 

submerso em uma concentração de 100 ml, um em 150 ml e um de 200 ml. 

Posicionou-se um prato diretamente debaixo do sol, e o outro na sombra, onde a 

temperatura trabalhou também como uma variável. Após duas horas foi possível 

analisar a ação das diferentes variantes (concentração e exposição ao sol) a partir 

dos resultados quando comparados os conjuntos de copos (tecidos), e os copos 

(tecidos) dentro de cada conjunto. 

O resultado esperado era que os tecidos que ficassem na sombra absorvessem 

mais a tintura, e os com maior concentração do líquido da beterraba apresentassem 

maior pigmentação. 
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Resultados e Discussão 

O experimento feito teve como variáveis o ambiente (exposição ao sol) e a 

concentração, e as constantes foram a temperatura, tempo e ingredientes de preparo. 

O resultado analisado sem nenhuma lavagem dos tecidos, como mostra a tabela 

abaixo, foi que os recipientes mantidos na sombra obtiveram uma pigmentação mais 

forte do que os expostos no sol. Já em relação a concentração da mistura, quanto 

menor concentração de água, maior a pigmentação.  

 Exposto ao sol (1) Mantido na sombra (2) 

Copo (A) 100ml 

mistura  

A1 - Menos 

pigmentado que o 

copo A2 

A2 - Mais pigmentado 

que todos  

Copo (B) 100 ml 

mistura + 50 ml 

água  

B1 - Menos 

pigmentado que o 

copo A1, B2 e A2 

B2 - Mais pigmentado 

que o copo C2, B1 e C1 

Copo (C) 100 ml 

mistura + 100 ml 

água  

C1 - Menos 

pigmentado que o 

copo A1, A2, B1, 

B2 e C2 

C2 - Mais pigmentado 

que o copo C1 

Após tal análise, foi realizada uma lavagem dos tecidos para comprovar a 

eficácia do pigmento. Os tecidos C1 e C2 perderam quase 80% de sua pigmentação, 

os tecidos A2 e B2 perderam cerca de 60% de sua pigmentação, já os tecidos A1 e 

B1 perderam cerca de 45% de sua pigmentação. 
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Resultados dos tecidos  

 

Conclusão 

A conclusão foi de que a beterraba pode ser usada sim como corante, porém 

não tem eficácia a longo prazo, uma vez que a cada lavagem, a pigmentação fica mais 

fraca. De acordo com o experimento, a maneira mais conveniente de usar o legume é 

da forma A1, porque foi a amostra de cor mais forte que mais teve fixação de 

pigmento. Os objetivos foram atingidos considerando que foi descoberto se a 

beterraba é ou não útil na coloração de tecidos. 
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Resumo 

O uso de sabonetes, em tempos pandêmicos, cresceu consideravelmente e, assim, 
péssimos efeitos aumentaram na pele humana. Por isso, o objetivo do projeto foi 
desenvolver sabonetes melhores para as pessoas e para o planeta. Esse experimento 
foi baseado em sabonetes caseiros, que variavam a quantidade de glicerina presente 
na receita. No total, foram feitas 4 amostras: 25g, 50g, 100g e 200g de glicerina em 
cada um deles. Como resultado, o mais eficiente deles, em termos de perfume, 
textura, hidratação, ação de limpeza e coceira, foi o que contém 200g de glicerina. 
Dessa forma, ele foi comparado ao sabonete industrial (Dove). Como consequência, 
em termos de odor, o sabonete industrial é mais intenso que o caseiro. Por outro lado, 
em termos de textura, o sabonete caseiro foi melhor, resultando em um longo período 
de utilização. Alguns participantes até desenvolveram pruridos cutâneos usando o 
sabonete industrial e outros não tiveram sua mão propriamente hidratada. Além disso, 
não existem estudos comparando qual sabonete é mais biodegradável, mas esse 
experimento prova que, ao menos, o limpador caseiro é melhor para sua pele e diminui 
a incidência de doenças de pele, como irritações. 

Palavras-chave: Sabonete biodegradável; glicerina; melaleuca; calêndula. 
 

Abstract 

The use of soaps, in pandemic times, has increased and, therefore, the harmful effects 
it had on the human skin were widened. That’s why the number one objective of the 
project was to develop better kinds of soaps for people and for the planet. This 
experiment was based on homemade soaps, which varied in the amount of glycerin. 
At all, four samples were made and compared: 25g, 50g, 100g and 200g of glycerin in 
each of them. As a result, the most efficient one of all, in terms of perfume, texture, 
hydration, cleaning power, and itching, contained 200g of glycerin. Then, it was 
compared to the industrial one (Dove). As a consequence, in terms of odor, the 
industrial soap is more intense than the homemade one. On the other hand, in terms 
of texture, the homemade one was better, resulting in a long period of usefulness. 
Some participants even developed some itches using the industrial cleanser, and 
others did not have their hands properly hydrated. There are still no studies comparing 
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the biodegradability of them, but this experiment proves that, at least, the homemade 
one is better for your skin and they diminish the incidence of skin diseases such as 
irritations. 

Keywords: Biodegradable soap; glycerin; tea tree; calendula. 
 

Introdução 

Com a pandemia do vírus SARS-CoV-2, causador da doença conhecida como 

COVID-19, a preocupação com os hábitos de higiene cresceu, principalmente, em 

relação à limpeza das mãos. Dessa forma, a venda de sabonetes aumentou, 

especialmente porque, segundo um Estudo recente, publicado no New England 

Journal of Medicine, o vírus é viável por até 72 horas em plásticos e aço inoxidável, 

24 horas em papelão e quatro horas em cobre (Fiocruz,2021). Portanto, com a maior 

demanda por esses produtos, os problemas com os meios de produção e o destino 

desses insumos pioraram. Tendo em vista que o Brasil ocupa o quarto lugar de venda 

de produtos para banho no mundo (WEBER,M., 2020), é impetuosa a análise desse 

tema.  

A composição do sabão consiste em ácidos carboxílicos de cadeias longas, 

presentes em óleos e gorduras, chamados de ácidos graxos. Esses formadores dos 

óleos são diferentes dos que formam as gorduras, em função da presença de 

insaturações. Com elas, o ponto de ebulição entre os óleos e as gorduras é variado. 

Se a temperatura for regulada até 20ºC, o óleo permanecerá em estado líquido, 

diferente da gordura que estará em estado sólido (PINO, J. C.D. et al,2011). Com isso, 

nota-se que os óleos são mais nocivos ao meio ambiente já que é mais difícil de 

quebrar sua estrutura e decompô-lo.  
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Figura 1: pesquisa feita no site INnatia sobre quais sabões são utilizados pelas pessoas. (Innatia,s.d) 

Na produção de sabão industrial, seja líquido ou sólido, a água é 

abundantemente utilizada e, em alguns casos, excessivamente utilizada. Nos 

sabonetes líquidos, em suas embalagens bisnagas, contam com 500mL a 3L de água. 

Fora isso, ainda são investidos litros de água na fabricação da embalagem. O 

sabonete líquido é utilizado até sete vezes mais do que o em barra em quantidade 

(BOB, 2020). Com isso, a quantidade de água consumida é maior, seja presente no 

sabonete, ou seja, na porção necessária para retirar o sabão. Com essa volumidade 

do líquido em uso desnecessário, a indústria se mostra insustentável, especialmente 

porque a população brasileira utiliza excessivamente os sabões industriais, como é 

visto no gráfico da imagem 1. Mesmo sendo mais trabalhoso do que apenas caminhar 

até a farmácia e comprar um sabonete industrial, o sabonete biodegradável não 

gastaria essa massividade de água, assim como também não usaria as embalagens, 

logo salvando água. 

O sabão possui substâncias denominadas tensoativas, logo, elas diminuem a 

tensão formada entre dois líquidos. Isso ocorre, pois a forma dele é separada em duas: 

a cabeça (hidrofílica e polar), interage com a água e a cauda (hidrofóbica ou apolar), 

relaciona-se aos óleos e gorduras.  Assim, a cauda das moléculas de sabão se 

conecta, por exemplo, às membranas lipídicas dos vírus e as rompe. Dessa forma, o 

sabonete consegue limpar as gorduras, sendo, portanto, eficiente no combate contra 

o vírus da COVID-19, uma vez que este apresenta um envelope de gordura em sua 
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constituição (CLEMENTINA C.M., 2011). É também pelo fato de sua forma apolar e 

polar que o sabão é utilizado na limpeza e higiene.  

Embora os sabões ajudem na higiene pessoal, eles agridem o meio ambiente, 

em ênfase aos lagos e rios, pois interferem nas taxas de aeração pela redução da 

tensão superficial do meio e também os microrganismos capazes de quebrar as 

moléculas de carbono (as presentes no sabão) não reconhecem as cadeias 

ramificadas e como resultado, permanecem na água, causando a poluição, conforme 

é visto na figura abaixo (figura 2). Como consequência, as bolhas de ar permanecem 

por um menor tempo em contato com o meio. Além disso, a formação de espuma na 

superfície com o movimento das águas impede a entrada de luz nos corpos d'água, 

essencial para a fotossíntese dos organismos aquáticos, gerando a morte dos 

fitoplânctons, os quais são a base da cadeia alimentar marinha. 

 

Figura 2: O sabão presente no esgoto causa espuma. (Globo, 2014) 

Com todos esses malefícios apresentados, fica claro que o sabonete industrial 

não é uma opção tão encantadora, mesmo sendo acessível. Um bom substituto desse 

elemento industrial seria o sabonete biodegradável, ou seja, um sabonete que se 

decompõe sem causar danos à natureza. Ademais, o tempo gasto na produção 

caseira nem se compara quando seus benefícios são analisados, entre eles estão: 

preservar o meio ambiente, evitar a poluição das águas, garantir a proteção da pele e 

dos componentes químicos, os quais estão presentes nos sabonetes industriais 

produzidos em grande escala. Outrossim, os sabonetes biodegradáveis ajudam a 

diminuir os danos ambientais, buscando inserir uma nova consciência humana de 

responsabilidade diante do desenvolvimento científico e tecnológico que nos cercam. 

(ALMEIDA et al.,2008). Portanto, é devido a esses fatores que o grupo decidiu 

investigar a fundo a diferença entre o sabonete industrial e o biodegradável e como 
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conseguir obter um insumo que não agrida a natureza.  Em suma, a justificativa para 

esse projeto de pesquisa é encontrar formas mais sustentáveis na indústria de artigos 

de higiene para não poluir o meio ambiente. Assim, temos a pergunta de pesquisa: 

Qual sabonete: biodegradável ou industrial, possui maior custo-benefício? 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

- Comparar o sabonete industrial e com o biodegradável 

Objetivos Específicos: 

- Avaliar se o sabonete biodegradável é nocivo a saúde após a testagem; 

- analisar a facilidade de produção do sabonete biodegradável; 

- determinar a quantidade ideal de glicerina para produção; 

- identificar a sensibilidade da pele após o uso do sabonete artesanal; 

- descrever o processo de produção. 

 

Materiais e Método 

Os ingredientes utilizados na formação do sabonete biodegradável foram: base 

glicerinada, flor de calêndula desidratada, extrato glicólico de calêndula e óleo 

essencial de melaleuca. Além disso, foi necessário uma panela esmaltada, uma forma 

de silicone de tamanho médio (para formatar os sabonetes) e uma colher (de 

preferência de madeira, dificultando queimaduras). Destes componentes foram 

utilizados, no mínimo 350g, de base glicerinada, 3 colheres de sopa de calêndula e 

24 gotas de óleo essencial. Estas quantidades foram repartidas entre os experimentos 

de acordo com a receita.  

A base glicerinada de 200g foi derretida em banho maria, em uma panela 

esmaltada, com pelo menos 200-300 ml de água. Em seguida, a glicerina foi mexida 

até estar completamente em estado líquido. Após este resultado, o fogo precisou ser 

desligado e foi adicionada uma colher de extrato glicólico de calêndula, oito gotas de 

óleo essencial de melaleuca e 3g de calêndula desidratada. Esses foram bem mexidos 

até ficarem totalmente envolvidos pela glicerina. 

Logo após a finalização do sabonete base, foi iniciada a variabilidade da 
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glicerina. As mesmas quantidades dos ingredientes foram utilizadas, menos a 

glicerina, variável do projeto. As mudanças na quantidade de glicerina foram: 25g, 50g 

e 100g. 

A comparação qualitativa de cheiro, taxa de limpeza ao enfrentar sujeiras mais 

consistentes, consistência, sensação após o contato com a pele e a quantidade de 

espuma formada foi feita entre os sabonetes biodegradáveis. 

Depois da produção dos sabonetes, e sua comparação, o melhor (base 

glicerinada de 200 g) foi contraposto com um sabonete industrial genérico, no caso, o 

sabonete em barra DOVE “original”. Os meios de comparação foram os mesmos 

realizados para a análise entre os sabonetes glicerinados: cheiro, taxa de limpeza ao 

enfrentar sujeiras mais consistentes, consistência, sensação após o contato com a 

pele e a quantidade de espuma. Além disso, a testagem entre os sabonetes 

biodegradáveis (100g e 200g de glicerina) com o industrial foi realizada com 10 

participantes. Por fim, as imagens abaixo representam um esquema de como o projeto 

foi realizado. 

Primeira fase 

 

Figura 3: ilustração do derretimento de glicerina em banho maria no fogo 

baixo em uma panela esmaltada enquanto foi mexido com uma colher de 

pau.  

 

 

Figura 4: Segunda etapa - misturou-se o extrato de calêndula e o óleo 

essencial de melaleuca e, por fim, a calêndula desidratada, mexendo-os bem. 

 

 

 

 

Figura 5: Terceira etapa -  após a etapa anterior, os líquidos foram colocados 

em formas de silicone e deixados secar em um ambiente arejado por 24 

horas. 
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Figura 6: Quarta etapa - os sabonetes foram retirados das formas. 

 

 

 

Figura 7: Quinta etapa - compararam-se os sabonetes glicerinados em 

aspectos como: textura, cheiro, consistência e potência de limpeza.  

 

 

Segunda fase 

Figura 8: Primeira etapa - comparou-se o cheiro entre o melhor sabonete 

glicerinado (de 200g) com o sabonete industrial DOVE em barra cujo nome é “original”. 

Figura 9: Segunda etapa - foram analisados aspectos com textura e 

consistência. 

 

Resultados e Discussão 

No projeto, inicialmente, foram feitos 4 sabonetes com diferentes proporções 

de glicerina. Entretanto, desses, só foi possível realizar a testagem de dois, uma vez 

que os sabonetes de 25g e 50g apresentaram-se impróprios para o consumo devido 

ao volume e consistência, respectivamente. Na tabela abaixo, são mostrados os 

quatro sabonetes e seus resultados quanto aos tópicos: consistência, cheiro deixado 

na pele após a lavagem, estado da pele após contato, quantidade de espuma, poder 

de limpeza e prurido. Após a comparação entre os 4 sabonetes, propriamente 2 

testados, o considerado mais eficiente (o sabonete com 200g de glicerina) foi 

comparado com um sabonete genérico e industrial.  
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SABONETE BIODEGRADÁVEL  

TABELA 1- Comparação entre os sabonetes biodegradáveis 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

    

mole mole sólido  mais sólido 

não foi possível a 

testagem 

não foi possível a 

testagem 

leve forte 

não foi possível a 

testagem 

não foi possível a 

testagem 

mãos secas: macia 

mãos hidratadas: 

grudenta 

mãos hidratadas 

não foi possível a 

testagem 

não foi possível a 

testagem 

pouca pouca 

não foi possível a 

testagem 

não foi possível a 

testagem 

elevado elevado 

não foi possível a 

testagem 

não foi possível a 

testagem 

não não 

 

-Nota: as Amostras 1,2,3 e 4 representam, respectivamente, os sabonetes feitos a partir de 25g, 50g, 

100g e 200g de glicerina. 
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TABELA 2- Uso do sabonete glicerinado com 100 g de glicerina 

Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

consistência sólida  sólida sólida sólida sólida sólida sólida sólido sólido  sólido  

cheiro após a 

lavagem 

intenso leve leve intenso leve leve leve leve médio  médio  

contato com 

a pele 

hidratou não 

houve 

diferenç

a 

hidrat

ou 

não 

houve 

diferença 

não 

houve 

diferen

ça  

deixou 

com 

aspecto 

grudento 

deixou 

leveme

nte 

grudent

a 

não 

houve 

diferença 

hidratou hidratou 

espuma pouca pouca pouca pouca pouca  pouca pouca pouca médio  pouca 

poder de 

limpeza 

eficiente eficiente bem 

eficien

te 

eficiente eficient

e  

eficien- 

te 

eficient

e 

eficiente eficiente  eficiente  

prurido não não não não não  Não não não não  não  

- Nota: os números 1-10 representam os integrantes que participaram da pesquisa. 

TABELA 3- Uso do sabonete glicerinado com 200g de glicerina 

Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consistência sólida sólida sólida sólida sólida sólida  sólida sólida sólida sólida 

cheiro após a 

lavagem 

leve intens

o 

intens

o 

leve intens

o 

Intens

o 

leve leve leve leve 

contato com a 

pele 

hidrato

u 

hidrat

ou 

hidrat

ou 

hidrat

ou 

não 

houve 

difere

nça  

não 

houve 

diferen

ça  

hidratou hidratou não houve 

diferença 

hidratou 

Espuma média alta média alta média  média  média alta média média 

poder de 

limpeza 

eficient

e 

eficien

te 

eficien

te 

eficien

te 

eficien

te  

eficient

e  

eficient

e 

eficiente eficiente eficiente 

Prurido não -não não não não  não  não não não não 

-Nota: os números 1-10 representam os integrantes que participaram da pesquisa. 



ReviSTEAM  
Turma K – Grupo 04 

 

  

695 

 

TABELA 4 - Uso do sabonete DOVE 

Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consistência sólida mole mole sólido mole mole  sólida mole mole mole 

cheiro após a 

lavagem 

forte forte forte médio forte forte médio forte forte médio 

contato com a 

pele 

hidrato

u 

não 

houve 

difere

nça  

não 

houve 

difere

nça  

não 

houve 

difere

nça  

não 

houve 

difere

nça  

não 

houve 

diferen

ça  

hidratou hidratou não houve 

diferença 

não 

houve 

diferença  

Espuma alta alta alta alta média  alta alta alta alta alta 

poder de 

limpeza 

eficient

e 

eficien

te 

eficien

te 

eficien

te 

eficien

te  

eficient

e  

eficient

e 

eficiente eficiente eficiente 

Prurido não sim não não não  sim não sim não não 

- Nota: os números 1-10 representam os integrantes que participaram da 

pesquisa. 

 

TABELA 5-COMPARAÇÃO ENTRE OS SABONETES: DOVE COM A AMOSTRA 4 

 DOVE Amostra 4 

consistência mole sólido 

cheiro na pele após 

a lavagem  

intenso leve 

contato com a pele  sem mudança 

quanto à textura da 

pele 

hidratada 

espuma  muita pouca 

poder de limpeza  elevado elevado 

prurido pouco não 
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Observação: resultados da média de uma pesquisa feita com 10 pessoas. Além disso, 

a Amostra 4 representa o sabonete de 200g de glicerina. 

No projeto, ocorreram duas etapas: a produção dos sabonetes de 25g, 50g, 

100g e 200g e a comparação entre o melhor deles (o de 200g) com o sabonete DOVE. 

Na primeira etapa, os sabonetes de 25g e 50g não obtiveram os resultados esperados, 

uma vez que o primeiro teve uma região de contato muito pequena, assim como ficou 

com aspecto mole e dificuldade na desenformagem, e o segundo também teve uma 

consistência extremamente mole, o que os torna impróprios para o consumo. O motivo 

da flacidez dos produtos está relacionado com a menor quantidade de glicerina pois, 

quanto mais ingredientes a receita possui, mais massa de glicerina é necessária para 

a absorção e aproveitamento máximo destes componentes. Em contrapartida, os 

sabonetes de 100g e 200g foram os que obtiveram os melhores resultados: ficaram 

com o aspecto sólido, porém, o de 100g deixou a mão de alguns participantes com o 

aspecto grudento, diferentemente do sabonete de 200g, o qual deixou as mãos 

hidratadas e macias de grande parte dos participantes da pesquisa. Como a glicerina 

(vegetal ou animal) já é bem emoliente e oleosa, se forem adicionadas manteigas, 

óleos vegetais ou essenciais para enriquecer ainda mais o sabonete, a sua textura 

pode ficar fina demais e impedir que ele endureça (Total Construção, 2020). Dessa 

forma, observa-se que quanto maior a quantidade de glicerina, mais sólido é o 

sabonete e mais esse possui uma ação hidratante, tendo em vista que a glicerina, 

também conhecida como glicerol, é um composto cujas propriedades são 

lubrificantes, hidratantes e higroscópicas, por isso, ajudam a absorção da água na 

pele e cabelos, possibilitando uma maior hidratação e maciez. Além disso, o aspecto 

da espuma foi de suma importância porque os sabonetes glicerinados foram os que 

menos tiveram espumas formadas. Tal fato ocorreu, pois os sabonetes possuem um 

composto químico chamado Lauril Éter sulfato de sódio, o qual é um detergente e 

surfactante que faz parte de muitos produtos de higiene, influenciando na maior 

quantidade de espuma. Além disso, a ação emulsificante desse composto remove 

gorduras e óleos das superfícies, porém a quantidade de espuma não significa poder 

de limpeza, já que a espuma em si não limpa, apenas exige maior quantidade de água 

no enxágue. Dessa maneira, conclui-se que os sabonetes glicerinados tinham menos 

Lauril Éter sulfato de sódio. 
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 Na segunda etapa, foi comparado o sabonete DOVE em barra original com o 

sabonete em barra de 200g de glicerina. As principais diferenças foram: consistência, 

a quantidade de espuma, o cheiro da pele após a lavagem, a reação do sabonete em 

contato com a pele e, por fim, a ocorrência ou não de prurido na pele. Seria necessária 

uma pesquisa aprofundada de todos os ingredientes do sabonete industrial e seu 

modo de preparo para saber o porquê do sabonete DOVE apresentar uma 

consistência mais amolecida em comparação com o sabonete glicerinado, um cheiro 

mais forte após a pele ser lavada com ele e a leve presença de prurido. Porém, a partir 

dos componentes apresentados, é possível concluir que ele apresentou uma maior 

quantidade de espuma por apresentar, em maior quantidade, o composto Lauril Éter 

sulfato de sódio. Com relação à presença de prurido, o sabonete glicerinado, como 

este possui a calêndula desidratada (planta com ação medicinal para peles com acne, 

alergias, entre outras dermatites), fica evidente a razão dele não gerar reação alérgica 

nos integrantes da pesquisa. Além disso, o cheiro das mãos dos participantes ficou 

majoritariamente mais acentuado pelo fato dele ser composto pelo óleo essencial de 

melaleuca cuja fragrância é intensa e refrescante. Assim, mesmo que esse ingrediente 

não foi o mais utilizado, poucas gotas já resultaram em um perfume do insumo.  

Embora tenha sido possível obter diversos resultados positivos para o projeto, 

ele ainda possui limitações. Entre elas, está a medição apenas qualitativa do 

sabonete. Assim, não foram observados aspectos importantes desse insumo como: a 

perda de sua massa após lavagem; a formação de rachaduras na estrutura; a umidade 

da massa-base em condições-ambiente; a formação de granizo durante o processo 

de extrusão (AMIRALIAN, L. et al, 2018) que são pontos cruciais para a testagem do 

produto final. 

 

Conclusão 

Com o intuito de transformar o mundo em um lugar melhor, foi produzido um 

sabonete biodegradável que, com base em estudos e experimentos, é ideal e 

acessível para a população. Mesmo sendo algo simples, é algo de suma importância 

já que o Brasil é um dos maiores produtores de sabonetes do mundo. Assim, a opção 

biodegradável contribuiria na formação de um ambiente sustentável e um futuro mais 

conscientizado no país. Além disso, o sabonete composto por 200g de glicerina foi o 
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melhor entre os 4 cosméticos (25g, 50g,100g e 200g de glicerina) e obteve melhores 

benefícios na pele que o sabonete DOVE, uma vez que atendeu a todos os aspectos 

como cor, cheiro, poder de limpeza e até mesmo pela sua ação hidratante.  
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Resumo 

Com o constante descarte inapropriado do plástico, o acúmulo do material vem 
crescendo exponencialmente durante os últimos anos. A indústria de cosméticos, por 
sua vez, é uma das maiores contribuintes para a problemática, fator que levou o grupo 
a estudar sobre possíveis substitutos. Por esse motivo, foi fabricado um shampoo em 
barra para testar sua eficácia e, assim, verificar se este seria uma alternativa a fim de 
evitar a utilização do plástico (empregado nas embalagens de shampoos 
convencionais). Observou-se, entretanto, a partir dos testes realizados com pincéis 
de maquiagem encharcados em óleo de cozinha, que a barra caseira não limpa tão 
bem quanto comparada ao shampoo industrializado. 

Palavras-chave: shampoo, plástico, redução, cosméticos 
 

Abstract 

With the constant inappropriate disposal of plastic, the accumulation of material has 
been growing exponentially over the last few years. The cosmetics industry, in turn, is 
one of the biggest contributors to the problem, a factor that led the group to study 
possible substitutes. For this reason, a bar shampoo was manufactured to test its 
effectiveness and thus verify if this would be an alternative in order to avoid the use of 
plastic (used in conventional shampoo packaging). It was observed, however, from the 
tests carried out with makeup brushes soaked in cooking oil, that the homemade bar 
does not clean as well as compared to industrialized shampoo. 

Keywords: shampoo, plastic, reduction, cosmetics. 

 

Introdução 

A indústria da moda vem crescendo cada vez mais com o desenvolvimento de 

tecnologias e a globalização entre as empresas. Esta é uma das maiores geradoras 

de renda que temos atualmente, empregando milhares de trabalhadores durante 
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todas as estações. Entretanto, esta também é responsável por impactos nocivos à 

natureza, como a extração não-sustentável das matérias primas e, principalmente, o 

descarte impróprio dos produtos. Nas companhias de cosméticos, isso se torna mais 

grave com o uso recorrente de plásticos em suas embalagens, acarretando problemas 

tanto na terra quanto no mar. No mundo atual, o plástico vem cada vez mais sendo 

utilizado devido a suas inúmeras propriedades, tais como inércia química, boa 

resistência mecânica, leveza e outros aspectos interessantes para o destaque desse 

material na fabricação de diversos produtos (TELLES et al., 2011). Porém, apresenta 

pouca capacidade de degradação, o que faz com que permaneça no meio ambiente 

por períodos extremamente longos e propicie um grande acúmulo de resíduos, 

posteriormente resultando em poluição visual e química. Apesar das poucas iniciativas 

no mundo atual, felizmente, com a maior conscientização, grandes empresas estão 

tomando atitudes para reduzir o uso de materiais nocivos na composição de seus 

produtos. Por exemplo, agora existem postos de recolha e reciclagem para 

embalagens vazias, evitando assim o descarte impróprio na natureza.                                                

Diante do exposto, pesquisou-se alternativas para substituir o plástico como 

embalagem e substituí-lo por uma alternativa mais sustentável. Aprofundou-se nas 

embalagens de cosmético; foi estudada e testada uma alternativa acessível, natural, 

e que não agrida o meio ambiente.  

O elevado consumo de plástico e os insuficientes processos de reciclagens e 

descartes corretos do material vêm ocasionando milhares de aspectos negativos ao 

meio ambiente. São mais de 400 milhões de toneladas produzidas anualmente, sendo 

que apenas 9% das 8,3 bilhões de toneladas produzidas desde a década de 1950 

foram recicladas (SOARES, 2017). A alarmante situação se agrava ainda mais com 

as consequências trazidas, que, por sua vez, geram a poluição dos oceanos, solos e 

rios, além de influenciarem no aumento das mudanças climáticas geradas pelo 

aquecimento global devido à ampliação das emissões de gás carbônico provenientes, 

principalmente, das fabricações de fibras de poliéster. 

O ambiente marinho é um dos mais gravemente afetados pelo descarte 

incorreto do material, que, por consequência, tem a ingestão dos microfragmentos 

pela sua fauna. De acordo com os dados do grupo de pesquisa de ecologia e 

tecnologia dos oceanos do Alfred-Wegener-Institut, a LITTERBASE, o material que se 

destaca como prejuízo às vidas aquáticas é o plástico, representando 39,9% entre os 
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demais materiais prejudiciais aos ambientes aquáticos. Sem contar que as relações 

de ingestão e colonização do plástico pela fauna marinha podem resultar na mudança 

de comportamento e até mesmo na morte de milhares de animais, que, por sua vez, 

chegam anualmente a 100 mil casos de morte (AZEVEDO, 2018). Entre os três grupos 

mais afetados estão os peixes, as aves marinhas e os crustáceos. 

 
Imagem 1- Animais marinhos afetados pelo descarte inadequado de plástico. 

 
Imagem 2 - Tipos de materiais que afetam a vida marinha 

A indústria de cosméticos é uma das que mais utiliza plástico, nesse caso por 

conta de suas embalagens, as quais, rapidamente, acumulam-se no meio ambiente, 

poluindo-o. Todos os anos são produzidas 120 mil milhões de embalagens cosméticas 

ao redor do globo, tendo previsto que, se nada mudar, até 2050 haverá 12 mil milhões 

de toneladas de plástico em aterros, equivalente a 35 mil Empire State Buildings 

(MAGALHÃES, 2018).  
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O Brasil é o 4º maior mercado de beleza do mundo, sendo que cada brasileiro 

é responsável por gerar, em média, um quilo desse tipo de lixo por semana 

(DEODORO, 2020).  

O que o descarte excessivo de plástico utilizado, nesse caso pela indústria de 

cosméticos, pode causar no meio ambiente e como este poderia ser substituído a fim 

tornar as embalagens mais sustentáveis? 

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Entender questões sobre o uso de plástico nos cosméticos e propor a 

substituição dele por alternativas mais sustentáveis.  

Objetivos específicos: 

• Evidenciar dados que mostrem o descarte de plástico pelas indústrias de 

cosméticos 

• Produzir um shampoo em barra como forma de representar um cosmético 

sustentável  

• Relacionar o uso do shampoo em barra com a diminuição do plástico  

• Analisar o prejuízo do plástico para o meio ambiente  

 

Materiais e Método 

Primeiramente, foi medida a quantidade de shampoo em barra em uma 

balança, dando um total de 5,8g respectivamente. O shampoo foi feito com gel de uma 

folha de babosa, meio limão espremido, 4 folhas de hortelã e 2 cabos de alecrim foram 

batidos no liquidificador com 100ml de água e colocados prontamente em uma panela 

em banho-maria. Enquanto no fogão, foram adicionados 300 gramas de glicerina e 

150 gramas de óleo de coco e foram misturados até ficarem homogêneos. Por fim, a 

mistura foi colocada em formas de silicone e levadas à geladeira até adquirirem uma 

consistência sólida. 



ReviSTEAM  
Turma K – Grupo 08 

 

  

704 

 

 
Imagem 3: Shampoo em barra pronto 

 
Imagem 4: Glicerina sendo adicionada à mistura 

Em seguida, misturou-se shampoo em barra com 1,5ml de água. O terceiro 

passo foi encharcar 2 pincéis, com ser das sintéticas, para representar os fios de 

cabelo, com óleo de cozinha, esfregando na palma da mão com a mistura de água e 

shampoo em barra. Seguidamente, lavamos com água os pincéis e foram passados 

em um papel toalha para observar se ficaram com resíduo do óleo, ou se estavam 

limpos. 

O próximo passo foi medir a quantidade de shampoo líquido em uma balança, 

dando um total de 5,7 g respectivamente. Foram utilizados os pincéis lavados 

anteriormente e novamente foram encharcados com óleo de cozinha. Logo, testamos 

com o shampoo líquido, esfregando na palma da mão.  

 



ReviSTEAM  
Turma K – Grupo 08 

 

  

705 

 

 
Imagens 5 e 6: teste limpando as cerdas oleosas do pincel de maquiagem com os shampoos 

 

Resultados e Discussão 

Na primeira parte do experimento, os pincéis ficaram com uma sensação 

oleosa e não houve formação de espuma. Os pincéis foram limpados com água e 

detergente e secos. Logo após esse processo, foram passados em um papel toalha 

limpo, e verificou-se que ambos estavam com bastante oleosidade. Na segunda parte 

do experimento, os pincéis ficaram com uma sensação macia e não oleosa, houve 

formação de espuma. Os pincéis foram limpados com água e detergente e secados 

com um papel toalha. Logo após esse processo, foram passados em um papel toalha 

limpo, e verificou-se que ficou pouco oleoso.  

 
Imagem 7: Papel 1 - shampoo em barra / Papel 2: shampoo líquido 
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A hipótese realizada ao início do experimento de que o shampoo líquido 

limparia mais foi confirmada. Contudo, o shampoo em barra demonstrou apresentar 

um aspecto de hidratação evidenciado na maciez das cerdas do pincel após o 

experimento, provavelmente devido a babosa. Então, o grupo acredita que o shampoo 

em barra poderia ser usado como condicionador, visto que tem como ingredientes 

óleo de coco e babosa, muito bons para hidratação capilar.  

Algumas limitações foram observadas durante o experimento, como por 

exemplo a falta de capacidade de diferenciação do óleo de cozinha e a glicerina. Teria 

sido viável para isso, o uso de corante durante o experimento, ou até mesmo outro 

tipo de óleo, com outra cor que o diferencie dos outros ingredientes, permitindo assim 

a melhor visualização da limpeza do pincel.  

 

Conclusão 

Em virtude dos fatos mencionados, concluiu-se que foi encontrada uma 

alternativa sustentável para substituir o plástico das embalagens de shampoo. O 

shampoo em barra, apesar de não ter apresentado os resultados esperados, realizou 

minimamente seu papel de limpeza, mostrou ser uma alternativa viável e econômica, 

já que apresenta ingredientes sustentáveis e acessíveis.  

Entretanto, acredita-se que o shampoo em barra industrializado poderia trazer 

retornos mais significativos comparado ao caseiro, pois as indústrias utilizam 

ingredientes de mais difícil acesso, como isetionato de sódio e behenamidopropyl 

dimetilamina, que contribuem para manter o formato sólido do produto e suas 

propriedades, dispensando a necessidade do plástico como embalagem. 
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Resumo 

Nos últimos anos, absorventes higiênicos têm sido o produto de higiene feminina mais 
utilizado pelas mulheres, porém, estes produzem uma grande quantidade de lixo e 
seus componentes são grandes contribuintes para a poluição ambiental. Para diminuir 
o impacto causado pelos absorventes descartáveis, os copos menstruais (CMs) 
tornaram-se uma solução sustentável. Este estudo tem como objetivo comprovar que, 
entre os dois produtos, os CMs podem ser a melhor opção no que diz respeito ao 
preço, eficiência, sustentabilidade e conforto. Para isso, além da pesquisa sobre o 
descarte desses produtos e as razões por trás de seu uso, foram realizados dois 
experimentos: uma simulação utilizando um copo menstrual e um absorvente 
menstrual descartável para analisar a eficiência de absorção de ambos, e um 
questionário na plataforma do Google Forms para coletar informações de mulheres 
sobre suas experiências com o CM ou suas opiniões sobre o produto. Já no 
questionário, foram obtidas 230 respostas, das quais apenas 9,6% das pessoas não 
conheciam o coletor menstrual. Embora menos de um quarto já tenha usado o coletor, 
esses usuários mostraram que o principal motivo do uso do produto é a 
sustentabilidade. Após todo o processo de pesquisa, o grupo conclui que o objetivo 
principal do artigo foi alcançado, e a pesquisa aparenta fornecer informações 
suficientes para assegurar que o CM pode ser uma excelente alternativa para uma 
futura substituição do absorvente. 

Palavras-chave: coletor menstrual; absorvente descartável externo; 

sustentabilidade; menstruação; higiene feminina 
 

Abstract 

For the past years, sanitary pads have been the most used female hygiene 
product, however, it produces a huge amount of trash, and its components are great 
contributors to environmental pollution. To diminish the impact caused by disposable 
menstrual pads, menstrual cups (MCs) became an eco-friendly solution. This study 
aims to prove that between both products, MCs can be a better option when it comes 
to price, efficiency, sustainability, and comfort. To achieve that, aside from the 
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research on how said products are discarded, and the reasons behind its use, two 
experiments were carried out: a simulation approach using a menstrual cup and a 
disposable menstrual pad to analyze the efficiency of absorption of both, and 
a questionnaire on the Google Forms platform to collect information from women 
about their experiences with the MC or their assumptions about it. While in the 
questionnaire, a total of 230 responses were obtained, among which only 9,6% of 
people do not know the menstrual collector. Although less than a quarter have already 
used the collector, those users showed that the main reason for using the product 
is its sustainability. After the entire research process, the group concludes that the 
main objective of the article has been achieved, and the research appears to give a 
good amount of knowledge to assure that it could be an excellent alternative for a 
future replacement for the sanitary pad. 

Keywords: menstrual cup; feminine hygiene; disposable menstrual pad; 
sustainability; menstruation 
  

Introdução 

A menstruação é um evento fisiológico na vida reprodutiva da mulher que 

ocorre todo mês, durando cerca de 3 a 5 dias, em que são eliminados de 20 a 60 ml 

de sangramento, em média. Para garantir que a mulher possa realizar suas atividades 

diárias, foram desenvolvidos produtos de higiene menstrual (PRADO-GALARZA et al., 

2020), sendo o absorvente descartável a opção mais utilizada. Por meio dessa 

alternativa, porém, é estimado a produção de 4 a 5 quilos de lixo, anualmente, por 

uma mulher, a qual usa em média 10.000 absorventes descartáveis ao longo de sua 

vida fértil. 
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Ainda hoje, a questão do tabu faz com que muitas mulheres não recorram a 

produtos higiênicos femininos, desencadeando em falta de informação, acessibilidade 

e vergonha. Além disso, sabe-se que o mundo atual sofre intensamente com a 

exploração humana, o que desencadeia diversos problemas ambientais, como 

poluição da água, do ar e aquecimento global. Os absorventes descartáveis externos 

são usados em abundância e, em sua maioria, não são biodegradáveis nem 

reutilizáveis, tornando-os contribuintes para os problemas ambientais - geram uma 

grande quantidade de lixo produzido que afeta a fauna e a flora do mundo. Portanto, 

é preciso utilizar uma alternativa que vise o conforto do usuário e a sustentabilidade 

ambiental e econômica, como o coletor menstrual (CM), objeto mostrado na figura ao 

lado em comparação com o absorvente externo (Figura 1). 

         Os coletores tiveram um grande crescimento exponencial de buscas nos últimos 

anos, incluindo no Brasil (aumento de 2000% entre janeiro de 2013 e junho de 2016) 

(CHIROTTO, 2016), porém o tabu, influenciado principalmente por fatores religiosos, 

serve de barreira para o conhecimento sobre o corpo 

feminino e a melhora da qualidade de vida das 

mulheres durante sua fase reprodutiva. Há culturas, 

por exemplo, que consideram o sangue da 

menstruação sujo e impuro, como na África do Sul, 

onde mulheres não podem tocar em figuras religiosas 

quando menstruadas e na Índia, onde elas se tornam intocáveis, possuem restrições 

na própria casa e são vistas como amaldiçoadas (NORONHA et al., 2019). 

       Além disso, a falta de conhecimento sobre o ciclo menstrual e a acessibilidade 

econômica a produtos de higiene menstrual pode fazer mulheres de poucas condições 

financeiras substituírem essas peças próprias para a menstruação por materiais 

inadequados como meias, papel higiênico e jornais.       

Figura 4: Absorvente descartável 
externo (à esquerda) x coletor 
menstrual (à direita) 



ReviSTEAM  
Turma K – Grupo 09 

 

  

711 

 

       Nessas situações, o CM é descartado 

da lista de opções por causa do alto custo 

inicial. Porém, considerando a longo prazo, 

atualmente, o absorvente descartável custa 

em média 0,60 reais a unidade, como 

apresentado no gráfico ao lado (Figura 2), 

com utilização estimada de 10 mil unidades 

do produto durante os, aproximadamente, 

40 anos de vida fértil da mulher. 

Calculando-se, ter-se-ia um gasto total de 6 

mil reais em absorventes durante este 

período. Enquanto isso, um coletor com recomendação de troca de 3 em 3 anos, mas 

com garantia de duração de 10 anos, custa aproximadamente 80 reais. Nessas 

condições, gasta-se somente 1 mil reais durante toda a vida fértil da mulher, portanto 

é possível economizar 5 mil reais em relação aos absorventes descartáveis (KORUI, 

2017?).  

         Com a popularidade aumentando cada vez mais em anos recentes, o coletor 

também tem tido diversos relatos positivos quanto ao conforto e à praticidade, 

aspectos considerados relevantes entre as mulheres. Em 2013, realizou-se um 

experimento na África do Sul, com o objetivo de comparar a experiência de 124 

mulheres ao usarem CM e absorvente descartável, durante 3 meses cada um. Como 

resultado, aquele obteve uma avaliação positiva significativamente maior em relação 

a este, nos quesitos de qualidade, conforto e praticidade (BEKSINSKA et al., 2015).            

        As diferenças de sustentabilidade entre ambos os produtos menstruais também 

são perceptíveis quanto à composição, que vai desde as matérias-primas até o 

produto final, prestes a ser introduzido no mercado. 

       Os absorventes descartáveis externos, que têm como objetivo absorver o fluxo 

menstrual – um produto desse típico pode conter certa de 5ml de líquido -e, ao mesmo 

tempo, ser confortável, são compostos por camadas, com uma tela polimérica de 

núcleo superabsorvente - algodão, celulose e/ou gel polimérico - (CHAVES et al., 

2020), polietileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado e agente controlador de 

odor, conforme mostra a figura 3. Pelo fato dessa composição conter substâncias 

nocivas, como o cloro e a dioxina, a saúde feminina é sujeita a vários riscos, como 

Figura 2: gráfico de impostos pagos por unidade 
de absorvente durante a vida fértil da mulher 
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infecção urinária, cancro no útero, endometriose, distúrbios hormonais, esterilidade e 

câncer (GILGEN et al., 2015). Além disso por não ser reciclável, o absorvente 

descartável é destinado a aterros, alternativa de descarte muito poluente.      

Os coletores menstruais, por sua vez, são 

reutilizáveis e feitos de elastômeros, a depender 

do fabricante, sendo o silicone medicinal 

hipoalergênico o material mais optado para o 

produto. Podem ter diferentes tamanhos, como 

mostra a figura 4, com capacidades que variam 

entre 10 e 30mL (CHARPENTIER et al., 2018). 

Devem ser esvaziados, higienizados, a cada 4 a 

12 horas a depender do fluxo menstrual de cada mulher, e fervidos por cinco minutos 

para utilizar no próximo ciclo. Quando não são mais usados, os coletores são 

destinados aos lixões, outra alternativa de descarte poluente, porém pesquisas 

mostram a possibilidade de reciclagem de silicone diminuindo mais o impacto 

ambiental dos coletores.              

      Em um estudo feito pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, observou-se a 

quantidade liberada de gás carbônico do coletor 

menstrual e do absorvente descartável, desde os 

materiais que os compõe até o descarte. O CM, 

considerando 10 anos de vida útil do produto, teve 

como resultado 17,7 kg de CO2 liberados. Portanto, 

a emissão desse gás para um ano de uso do coletor menstrual seria de apenas 1,77 

kg de CO2, 7% da emissão dos absorventes externos (25,1 kg/ano), evidenciando a 

superioridade em termos sustentáveis do coletor não só em geração de resíduos, mas 

também na liberação de carbono.  

       Também foi analisado o gasto de água envolvido no ciclo de vida de cada produto, 

já que o coletor necessita de higienizações e esterilizações (um gasto de 96L de água 

por ano) os quais não são necessárias no absorvente descartável. Porém, levando 

em conta apenas o cultivo de algodão, nele são consumidos 20000L de água para 

produzir apenas 1kg. Assim sendo, percebe-se o quão menor seria o impacto 

Figura 3: composição do absorvente 
descartável externo 

Figura 4: tamanhos de coletores 
menstruais da marca Fleurity 
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ambiental relacionado a menstruação em todos os aspectos ao utilizar o coletor 

menstrual (CHARPENTIER et al., 2018). 

       Conforme o mencionado nessa introdução, conclui-se que o absorvente 

descartável não é sustentável, o que convém procurar outra alternativa, como o copo 

menstrual. Portanto, nesse artigo científico, será trabalhado a eficiência do coletor 

durante seu uso.  

        Como será que a eficiência do coletor menstrual, durante seu uso, o torna mais 

sustentável do que o absorvente descartável? 

 

Objetivos 

Objetivos gerais: 

- Comprovar que o conforto e sustentabilidade econômica e ambiental do coletor 

menstrual é melhor que o do absorvente descartável  

Objetivos específicos: 

- Simular a absorção do absorvente comum e do coletor 

- Verificar a capacidade máxima do coletor em relação a outros absorventes 

- Analisar o impacto ambiental desses produtos de higiene feminina 

- Investigar a questão econômica dos absorventes 

- Avaliar o feedback das mulheres ao usarem diferentes absorventes 

 

Materiais e Método 

Para os experimentos da eficiência de ambos os produtos - coletor menstrual e 

absorvente externo - e do questionário, foram usados os seguintes materiais: 

- Seringa de até 20ml 

- Absorventes descartáveis externos, marca Sempre Livre, modelo Adapt Suave 

com aba (proteção por seis horas) 

- Coletor menstrual, marca Inciclo, modelo Teen (capacidade: 15ml) 

- Suco de Uva 

- Chá industrializado 

- Toalha de mão 

- Formulário do Google Forms 
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- Excel 

     Foram realizadas duas experiências: uma simulação e um questionário. O 

primeiro experimento consistiu em adicionar, à seringa, a quantidade de suco de uva 

determinada (representando o fluxo menstrual) de cada nível: 2, 5, 10 ou 20ml (tais 

medidas escolhidas conforme a intensidade da menstruação da mulher, que varia 

entre 2, fluxo baixo, e 20ml, fluxo alto, por unidade de absorvente descartável). Então, 

foi derramado todo esse suco na parte central do absorvente descartável e, em 

seguida, esperou-se absorver, num período de um minuto. O processo foi feito quatro 

vezes, com a mesma seringa, apenas trocou-se de absorvente a cada nível. Aplicou-

se o mesmo procedimento com o coletor menstrual, num intervalo de tempo igual ao 

realizado com o absorvente descartável, porém dessa vez foi utilizado chá como 

representante do fluxo menstrual para que fosse visível nas imagens. 

Ao final do experimento, analisou-se a eficiência de ambos a partir do seguinte 

critério: o produto que atingisse sua capacidade máxima e começasse a vazar ou 

apresentar riscos de vazamento, indicaria que o outro é mais eficiente durante o uso. 

O grupo deixou a toalha de mão sob o local do procedimento para que o líquido não 

sujasse o ambiente. 

Realizou-se todos os experimentos com o mesmo modelo de seringa e mesmo 

tipo e tamanho de absorvente e coletor menstrual em cada nível. Quanto às variantes 

independentes, repetiu-se todo o processo, mudando apenas a quantidade de líquido 

colocado na seringa. 

Já o segundo experimento envolveu uma pesquisa em formato de Google 

Forms, que durou três semanas, com perguntas sobre a idade, nível de escolaridade, 

conhecimento sobre o coletor menstrual, seu funcionamento e se já usou, explicando 

o motivo por usá-lo ou por não o usar, a fim de coletar informações de mulheres sobre 

suas experiências com o CM ou suposições que elas têm dele. Os dados foram 

convertidos em gráficos no Excel. 

 

Resultados e Discussão 

Partindo-se do critério estabelecido, ou seja, o produto que apresentasse sinais 

de vazamento indicaria que o outro é mais eficiente, no primeiro experimento, não 

houve vazamento em nenhum dos processos. Percebe-se que nos níveis 1, 2 e 3 
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(com 2, 5 e 10ml, respectivamente) o absorvente descartável absorveu o suco sem 

dificuldades e sem riscos de vazar, conforme mostra as imagens abaixo (figuras 5, 6 

e 7) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no nível 4, com 20ml de suco de uva, o líquido despejado na parte central 

do absorvente, acabou se espalhando por todo o produto, deixando-o encharcado, ou 

seja, tal produto praticamente atingiu sua capacidade máxima, situação possível de 

ver com as fotos a seguir (figura 8 e 9): 

Figura 6: absorvente descartável 

externo com 5 ml de suco de uva 

Figura 5: absorvente descartável 

externo com 2ml de suco de uva 

Figura 7: absorvente descartável externo 

com 10ml de suco de uva 
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Com o procedimento do coletor, os resultados foram similares no quesito de 

vazamento. Nos níveis 1, 2 e 3 (mesma quantidade de líquido que no processo do 

absorvente descartável - 2ml, 5ml e 10ml) o coletor menstrual suportou sem 

adversidades a quantidade recebida, como aparece nas figuras abaixo (figuras 10, 11 

e 12). 

 

                                                                 Figura 10: coletor com 2ml de chá Figura 11: coletor com 5ml de chá      

Figura 8: absorvente descartável 

externo com 20ml de suco de uva 

Figura 9: parte de trás do absorvente descartável 

externo com 20ml de suco de uva 

Figura 12: coletor com 10ml de chá 
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  Já no nível 4, no qual foi colocado 20ml de líquido, o produto superou sua 

capacidade máxima de 15ml, mas conseguiu armazenar o chá, mesmo que totalmente 

cheio (figura 13). Foi possível observar que apesar do coletor escolhido ter sido um 

tamanho menor que o comum (modelo Teen), armazenou a mesma quantidade que 

um absorvente externo descartável convencional.            

  

   

Com o segundo experimento, o questionário feito através do Google Forms, 

obteve-se um total de 230 respostas, dentre as quais mais da metade possui Ensino 

Médio Incompleto (61,7%), segundo o dado abaixo (figura 14), com a maioria dos 

participantes na faixa dos 12 aos 17 anos - 74,3% dos resultados obtidos -, seguido 

pelos que têm idade entre 18 e 25, representando 15,2% de todas as respostas.  

 

            

 

Figura 13: coletor com 20 ml de chá 

Figura 14: gráfico do grau de escolaridade 
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Também foi possível observar, como já mencionado na introdução, que o tabu 

sobre menstruação está diminuindo cada vez mais, pois, segundo o dado abaixo 

(figura 15), as redes sociais foram o meio de contato com o coletor mais escolhido, 

72,6% dos participantes. Amigos e familiares, vêm logo depois, representando 36,7% 

e 13,5% das respostas, respectivamente.  

 

Apenas 9,6% das pessoas não conhecem o coletor menstrual e 80% sabem 

como funciona. No entanto, dentre todos, somente 34 usuárias já usaram ou usam 

coletor, o restante ainda não testou o produto (196 escolheram essa última opção). 

Daquelas mencionadas, quase metade tem uma frequência de uso constante (47,1% 

escolheram a opção “sempre”), como mostra a imagem abaixo (figura 16). 

      

 

 

                

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 15: gráfico de barras sobre o meio pelo qual os participantes conheceram o coletor 

Figura 16: gráfico sobre a frequência com que as participantes utilizam o coletor menstrual  
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Por um lado, o feedback das participantes que já fazem o uso do coletor aponta 

que a principal motivação desta prática é a sustentabilidade – representando 97,1% 

das escolhas (33 votos das 34 usuárias que utilizam o coletor). Outras motivações em 

destaque, observadas no gráfico abaixo (figura 17), incluem o conforto, a praticidade 

e a higiene. A acessibilidade foi a menos selecionada, com 14,7% (5 votos). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Por 

outro, a porção dos participantes que não opta pelo copo menstrual, utiliza, em sua 

maioria, o absorvente descartável externo – 178 das 196 respostas (90,8%). Com 

porcentagens bem menores, o absorvente descartável interno e a calcinha absorvente 

vêm logo em seguida com, respectivamente, 25% e 12,6% das escolhas.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 17: gráfico em barras sobre o motivo das pessoas usarem o CM 

Figura 18: gráfico em barras sobre os produtos optados pelas pessoas que não usam coletor menstrual 

coletor 
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A partir da pesquisa, os principais motivos obtidos para as participantes do 

questionário não testarem o CM são: desconhecimento, com 26,8%, insegurança, 

com 24,23%, e outros, com 23,2% (o qual abrange razões e/ou crenças pessoais). O 

restante dos votos possui porcentagens menores, e incluem desinteresse, questões 

familiares, preferência por outros produtos, não praticidade e preço do coletor, dados 

apresentados no infográfico abaixo (figura 19). 

 

 

O grupo esperava que houvesse, pelo menos, vazamento no experimento com 

o absorvente descartável externo nos níveis 3 e 4, respectivamente 10 e 20ml de 

líquido despejado, por causa do referencial teórico pesquisado e mencionado na 

introdução. Porém, com os resultados obtidos, isso não ocorreu, devido à presença 

dos géis poliméricos, como mostra a imagem abaixo com as bolinhas roxas mais 

escuras (figura 20). 

Figura 19: gráfico dos motivos das pessoas não utilizarem o coletor menstrual 
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Desse modo, ambos os produtos testados não apresentaram vazamentos. No 

entanto, o absorvente usado foi um convencional diurno, enquanto o coletor era de 

um modelo menor, ou seja, o CM, mesmo não sendo do tamanho normal (entre 20 e 

25ml), apresentou eficácia similar ao outro item.  

Além disso, durante a realização do experimento com o absorvente externo, 

houve dois imprevistos: a princípio, o grupo escolheu utilizar água, entretanto ela não 

se destaca no produto quando derramada, o que torna difícil de analisar os resultados, 

e, também, foi escolhido o copo medidor ao invés da seringa, mas como aquele era 

muito grande para a quantidade de líquido determinada, trocou-se para esta. 

Com o experimento da pesquisa feita no Google Forms, percebe-se que a 

grande maioria dos participantes conheceram o coletor menstrual pelas redes sociais, 

o que indica que o tabu e a vergonha da menstruação estão diminuindo nas 

sociedades brasileira e geral, apesar dos poucos ensinamentos sobre tal assunto na 

escola, conforme a figura 15, com apenas 2 respostas.  

Ademais, o fato de 33 pessoas das 34 que utilizam coletor selecionarem a 

sustentabilidade como motivo para esse uso, mostra o conhecimento e consciência 

dos usuários quanto aos problemas ambientais que produtos higiênicos femininos 

causam. No entanto, isso é contradito com o gráfico da figura 18, na qual 90,8% dos 

participantes usam o absorvente descartável externo, opção que, como já mencionado 

na introdução do projeto. 

  

Figura 20: absorvente descartável circulado, mostrando os géis poliméricos 
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Quanto aos motivos principais motivos das mulheres não testarem o uso do 

coletor, desconhecimento e medo, esse artigo aprofunda sobre isso e apresenta 

exemplos e feedbacks de pessoas que avaliaram positivamente tal produto. Outro 

importante fator é as poucas pessoas que selecionaram o preço do copo menstrual 

como resposta, indicando que apesar de ser de alto custo a princípio, ele dura por um 

bom período, dado que confirma as pesquisas e cálculos feitos pelo grupo na 

introdução. 

 

Conclusão 

Após todo o processo de pesquisa, pode-se concluir que os objetivos do artigo 

foram atingidos, pois, de acordo com os experimentos e os estudos feitos, foi possível 

observar que o coletor apresenta vantagens tanto na absorção (o experimento 

mostrou um desempenho semelhante ao absorvente mesmo que o tamanho do 

modelo era menor do que um tradicional), quanto na sustentabilidade, visto que sua 

composição é mais sustentável, além de apontar uma durabilidade mais evidente. 

Ademais a isso, com os dados obtidos no formulário, constatou-se que o conforto, 

praticidade e sustentabilidade foram os principais motivos por trás do uso do coletor 

menstrual, mostrando que o produto apresenta pontos positivos em diferentes ramos. 

Tais fatores fazem com que o coletor menstrual seja uma excelente alternativa para 

um uso mais consciente e prático. 
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Resumo 

Devido à Revolução Industrial, efeitos de longo prazo, como o aquecimento global 
causado principalmente pelo uso em larga escala de combustíveis fósseis, 
começaram a aparecer. Preocupado com isso, o grupo iniciou pesquisas buscando 
uma solução, descobrindo que a melhor forma de amenizar os efeitos é utilizando 
fontes renováveis de energia. Porém, nenhum dos artigos científicos lidos pelo grupo 
concluiu qual era o melhor para reduzir os danos. Após coletar informações de vários 
artigos, aspectos como os mais benéficos ambiental, social e economicamente, as 
fontes de energia foram comparadas para determinar qual é a mais sustentável. 
Economicamente falando, o mais benéfico é a energia hidrelétrica porque tem baixo 
custo e gera grande número de empregos, mas também tem grande impacto no meio 
ambiente e afeta negativamente a comunidade local. Porém, nos aspectos que a 
hidrelétrica carece - social e ambiental - a energia solar seria a melhor escolha, visto 
que não tem nenhum impacto social e não compromete gravemente o meio ambiente, 
mas por outro lado praticamente não emprega ninguém e é a mais cara. Finalmente, 
a energia eólica gera uma parcela significativa de empregos, quase não tem impacto 
social e não afeta o meio ambiente de forma significativa. Concluindo, a energia eólica 
é a mais equilibrada entre as três, portanto, a mais sustentável. 

Palavras-chave: Sustentável; energia; vento; solar; hidrelétrica 

 
Abstract 

Due to the Industrial Revolution, long-term effects such as global warming caused 
mainly by large-scale use of fossil fuels began to appear. Concerned about them, the 
group commenced research trying to discover a solution, finding out that the best way 
to soften the effects is to use renewable energy sources. However, none of the 
scientific articles read by the group had concluded which one was the best to reduce 
the damage. After gathering information from multiple articles, aspects such as the 
most beneficial environmentally, socially, and economically, the energy sources were 
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compared in order to determine which is the most sustainable one. Economically 
speaking, the most beneficial is hydroelectric power because it has a low cost and 
generates a high number of employment, but it also has a great level of impact on the 
environment and negatively affects the local community. However, in aspects that the 
hydroelectric lacks - social and environmental – solar power would be the best choice, 
considering that it does not have any social impact and does not compromise the 
environment severely, but on the other hand it practically doesn’t employ anyone and 
is the most expensive one. Finally, wind power generates a significant amount of 
employment, almost has no social impact and does not affect the environment 
significantly. In conclusion, energy provided by wind is the most balanced between the 
three, thus the most sustainable. 

Keywords: Sustainable; energy; wind; solar; hydroelectric 
 

Introdução 

Atualmente, a poluição do mundo e seus impactos ao meio ambiente é um 

assunto muito comentado, entretanto, foi apenas no final do século XIX que 

começou o processo da observação e facção de registros técnicos quanto aos 

impactos ambientais causados pelo aumento de dióxido de carbono na atmosfera. 

Esses provenientes da Revolução Industrial e da queima de combustíveis fósseis que, 

muitas vezes, são utilizados como fonte de energia.    

No entanto, apesar de se ter começado essas observações há muitos anos, a 

poluição não foi vista como uma ameaça até o final do século XX, quando começou a 

surgir evidências de que devido à mesma a Terra estaria enfrentando o aquecimento 

global.    

Diante disso, é de extrema importância amenizar e aliviar os problemas 

ambientais, muitas vezes provocados por fontes de energias não-renováveis, assim, 

uma possível solução é substituí-las por fontes renováveis e sustentáveis que não 

danifiquem o meio-ambiente. Há de se levar em consideração que, caso os impactos 

ao meio ambiente continuem os mesmos e o previsto venha a se tornar realidade, a 

vivência no planeta Terra se tornaria inviável.   

 Entre as principais fontes de energias renováveis está a energia 

hidrelétrica, sendo ela uma das mais utilizadas mundialmente, a qual é obtida através 

da força das águas. Seu funcionamento é bem simples - a força da queda de um 

grande volume de água movimenta as turbinas, que acionam um gerador elétrico, 

produzindo energia elétrica (SOUTO, 2018).    
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Imagem 1: usina hidrelétrica   

É considerada a principal fonte de energia do Brasil, especificamente por ser 

renovável- como é oriunda de recursos hídricos, que são ilimitados e abundantes no 

país, acaba representando mais de 60% da matriz elétrica 

nacional (NEOENERGIA, 2021).  

Entretanto, nem toda energia renovável pode ser considerada sustentável, 

como é o caso da energia hidrelétrica. É necessário entender que, para qualquer 

energia ser sustentável, deve haver, em seu processo, um equilíbrio entre todos os 

três aspectos necessários para o desenvolvimento sustentável: ecológico, social e 

econômico (imagem 2), algo que não ocorre na energia hidrelétrica e que será 

trabalhado melhor posteriormente.   

        

Imagem 2: equilíbrio necessário para o desenvolvimento sustentável   

Outra fonte de energia renovável que tem extrema importância é a energia 

eólica. Por não depender de chuvas, ter um baixo custo e ser altamente sustentável, 

a energia eólica vem ganhando sua popularidade nos últimos anos. Ela 

consiste em um aerogerador que transforma a energia das massas de ar em 

energia mecânica e que com o vento movimentando as pás, gira o rotor que, por sua 
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vez, transmite essa rotação ao gerador que vai, finalmente, transformar a 

energia mecânica em energia elétrica (ATLANTIC ENERGIAS, 2016).    

   

Imagem 3: funcionamento de uma usina eólica   

Em 2016, possuindo capacidade para atender até 30 milhões de brasileiros e 

representava 5,4% da capacidade de geração de energia no Brasil. Em março deste 

ano, ultrapassou 10% da matriz energética brasileira (BIOMASSA & BIOENERGIA, 

2021). Diferentemente de energias como a solar que apresenta um custo altíssimo, o 

principal problema da energia eólica é o fato de ela possuir locais de 

gerações normalmente longe dos grandes centros urbanos.    

      

Imagem 4: parque eólico   
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 A energia solar, por sua vez, é proveniente da estrela do nosso sistema solar, 
o Sol. Essa fonte de energia é limpa e pode gerar energia elétrica, de forma 
fotovoltaica e, energia térmica. Assim como na opção fotovoltaica, se quisermos 
energia térmica necessitaremos dos painéis solares que se tornaram famosos nos 
dias de hoje.    

Esses painéis são constituídos por materiais, como silício, que compõem as 

células fotovoltaicas que convertem a radiação solar em energia elétrica (PORTAL 

SOLAR, 2020?). Há também outras variantes desses painéis, que são normalmente 

espelhos e coletores, esses são responsáveis por aquecer, sendo assim energia 

térmica. Além disso, não são necessárias pessoas para o funcionamento, o que gera 

desemprego se usada extensivamente.    

  Imagem 5: placas de energia solar   

Já que esses painéis requerem radiação solar, um país tropical como o Brasil 

é um grande aproveitador dessa fonte de energia. É possível ver painéis solares em 

regiões quentes do Brasil, como o Nordeste e Centro-Oeste, porém, regiões como o 

Sudeste, que não são tão quentes quanto outras do país, estão aproveitando dessa 

fonte de energia. Além disso, tem o preço relativamente alto em relação a outras 

fontes de energia, essa sendo a causa dessa energia não ser tão popular quanto as 

outras, ainda mais em países em desenvolvimento como o Brasil (SOUSA, 2021?). 

Felizmente esses preços vem abaixando cada vez mais.    
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Ao decorrer desse artigo, essas três fontes de energia renovável serão 

analisadas, visando descrever qual é a mais sustentável, isto é, social, ambiental 

e economicamente. Com isso, será respondida a seguinte pergunta: Qual é a 

alternativa mais vantajosa para ser usada dentre as principais fontes de energia 

renováveis?   

  

Objetivos 

Objetivo geral:  

•     Determinar, através de comparações/coleta de dados, qual é a fonte de 

energia renovável mais vantajosa (dentre eólica, solar, hidrelétrica) para 

amenizar os impactos negativos que a Terra vem sofrendo.  

 Objetivos específicos:  

• Analisar qual das fontes de energia traz menos impactos ao meio 

ambiente;   

• Determinar qual das opções traz menos impactos sociais;   

• Constatar qual fonte de energia gera maior desenvolvimento 

econômico na região;   

• Identificar qual fonte gera mais empregos;   

• Estabelecer qual apresenta maior retorno financeiro;   

• Investigar a fonte que tem o maior custo-benefício.   

 

Materiais e Método 

Materiais:  

-Excel  

-Artigos científicos  

-Sites  

-Gráficos  

-Análises confiáveis e relevantes  

 Método:  

Com a pesquisa, o grupo coletou dados sobre os impactos ambientais, o 

dinheiro gasto, os impactos sociais e a geração de empregos, a partir de cada uma 
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das usinas escolhidas para definir qual delas é a mais sustentável, ou seja, a mais 

benéfica ambiental, social e economicamente. Com ajuda do Excel, o grupo analisou 

e comparou as informações para montar a tabela. Após isso, foi possível concluir qual 

das energias é a mais viável para os objetivos do grupo, isto é, em encontrar a mais 

sustentável, dando maior destaque na questão ambiental. O último passo foi, a partir 

desses dados, ter determinado qual seria a melhor para que fosse possível continuar 

vivendo no planeta Terra – mudando para uma fonte de energia renovável e 

sustentável, já que fontes de energia não-sustentáveis causam grandes impactos ao 

meio ambiente e, amenizando-os, seria uma possível forma de mudar o quadro no 

qual o planeta Terra se depara hoje, isto é, com sérios problemas de aquecimento 

global e, portanto, poluição.  

 

Resultados e Discussão 

Como foi previamente colocado, a energia renovável mais vantajosa é aquela 

que atende os três aspectos necessários para o desenvolvimento sustentável: 

ambiental, social e econômico.   

  

Tabela criada para a comparação de dados entre as usinas elétricas  

Os impactos ambientais foram julgados como “alto”, “médio” e “baixo”. Para 

que houvesse essa divisão, foi pensado em cada uma das usinas separadamente e 

em seus possíveis impactos ambientais por meio de pesquisas.  

 Levando em consideração que a usina hidrelétrica para fazer o represamento 

da água, cria imensos lagos artificiais, ela acaba trazendo diversos danos ao meio 

ambiente, como prejuízo à fauna e à flora locais, assoreamento do leito dos rios, 
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possibilidade da transmissão de doenças, como esquistossomose e 

malária, alterações no regime hidráulico dos rios, destruição de extensas áreas de 

vegetação natural, desmoronamento das margens e matas ciliares. Tendo em vista 

que são diversos impactos ambientais, alguns deles sendo muito grave, julgaram-nos 

como “alto”.  

                   

               Imagem 6: impactos ambientais causados pela Usina de Belo Monte  

A usina eólica também apresenta impactos negativos nada desprezíveis, uma 

vez que compromete a fauna, sobretudo as aves e morcegos, que têm sua migração 

afetada e podem se chocar contra as pás das hélices, levando ao óbito. Ademais, a 

construção de estradas para o estabelecimento das usinas e de linhas de transmissão 

leva a destruição de vegetação nativa. (DA SILVEIRA, 2019). Percebe-se então que, 

embora os impactos ambientais da energia eólica sejam menos danosos que os da 

hidrelétrica, não deixam de ser consideráveis, podendo classificá-los como “médio”.  

 

Imagem 7: pássaros se chocando contra as hélices do gerador  
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 A usina solar é aquela da qual gera a menor quantidade de impactos ao 

ambiente, visto que, o pior de seus impactos ambientais é na produção das placas 

fotovoltaicas. No mundo, 80% das placas são produzidas a parte de silício, portanto 

os danos são causados na produção das placas. Na extração do silício, causam-se 

problemas à fauna e flora, além de degradação visual da paisagem e poluição da água 

na mineração. Ademais, no tratamento do silício há a emissão de pó sílica na 

fundição emissão de hexafluoreto de enxofre e tetracloreto de silício na purificação, 

assim como o uso de produtos químicos como ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico e 

fluorídrico 1,1,1-Tricloroetano e acetona, altamente tóxicos. Logo, apesar de não 

trazer impactos na geração de energia, ainda sim traz acaba trazendo-os na extração 

e tratamento do silício, produto tipicamente utilizado na produção de placas solares, 

por esse motivo, foi escolhido como trazendo um impacto “médio” ao meio ambiente.  

O grupo também seguiu o mesmo critério para analisar os impactos sociais e a 

geração de empregos.   

A usina hidrelétrica acarreta várias consequências desse âmbito. Além de 

necessitar de muita mão de obra, o que contribui para o surgimento de vilarejos sem 

estrutura adequada, a construção de uma usina hidrelétrica provoca um crescimento 

desordenado de cidades em volta das barragens ou nas cidades do 

entorno (aumentando as aglomerações urbanas), o que pode ser associado ao 

desmatamento da mata nativa e da migração da população local decorrentes do 

surgimento da usina. Ademais, em casos de alagamentos, quem mais sofre são as 

populações ribeirinhas, que são deslocadas, perdendo suas áreas cultiváveis, 

e ficam sujeitas a doenças de veiculação hídrica, como a malária. Tendo em 

vista isso, conclui-se, portanto, que os impactos sociais da energia hidrelétrica são 

“altos”.  

A energia eólica, por sua vez, também apresenta seus pontos negativos para 

a população local. Além de gerar ruídos, um exemplo de impacto social é o que 

ocorreu na região de Xavier, a 350 KM de Fortaleza. O parque eólico construído no 

local bloqueou o acesso dos moradores ao lago da região, do qual eles se 

alimentavam, e agora é utilizado para os geradores, cuja construção 

envolveu problemas de saúde e emissão de poeira excessiva. Por isso, seus 

impactos podem ser classificados como “médio”.   
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Em contraste com as duas primeiras, a energia solar não impacta 

negativamente o âmbito social, portanto, enquadra-se como “baixo”.  

 

Imagem 8: placas fotovoltaicas  

 Outro âmbito importante ao pensar-se sobre os impactos sociais é a geração 

de emprego. No caso da usina hidrelétrica, é utilizada uma imensa quantidade de 

operários em sua construção, além disso, ao terminar, apesar desse número diminuir, 

ainda se precisam de operários na própria usina. Devido a esses fatores, conclui-se 

que a geração de empregos e “alta”.  

Enquanto a geração de empregos na usina eólica, se pode destacar que, os 

empregos seriam dados a comunidade local e seriam temporários, ou seja, depois 

que a usina for terminada, será necessária a mão de obra, no entanto, haverá grande 

diminuição da mesma. Por isso, julgou-se como sendo “média”.  

Na geração de energia da usina solar, não é preciso se ter operários, apenas 

na instalação das placas fotovoltaicas e na produção delas, onde além de se 

precisarem de mão de obra na extração do silício, produto utilizado nas placas, 

concluindo-se, então, a geração de emprego da solar é “baixa”.   

  

Conclusão 

A energia eólica foi o tipo de energia que teve um maior equilíbrio entre suas 

vantagens e desvantagens comparada a hidrelétrica e a solar. A eólica não é a mais 

barata, porém também não é a que gera mais impactos ambientais. Além disso, gera 

uma razoável quantidade de empregos. Dessa forma, foi possível concluir que a 

energia eólica é mais sustentável dentre as três que foram comparadas no projeto.  
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Podem árvores resolver o problema das altas emissões de carbono 

em São Paulo? 

Marcelo Piotto e Mauro Froelich Taniguchi 
Professor(a) orientador(a): Gabriel Steinicke  

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

As altas taxas de gás carbônico na atmosfera levam a diversos problemas, como a 
intensificação do efeito estufa, o que causa um aumento das temperaturas médias da 
Terra, o aquecimento global. Além da intensificação do efeito estufa, pessoas em 
contato com essas elevadas taxas, podem desenvolver doenças respiratórias e até, 
em alguns casos, câncer. Sabendo disso, o governo de São Paulo anunciou em junho 
deste ano (2021), a criação de um plano para São Paulo ser uma cidade que 
compensa suas emissões de carbono até 2050. Métodos artificiais para a captura de 
carbono estão todos em processo de desenvolvimento, e ainda são muito caros para 
serem aplicados. Então surge como uma alternativa mais acessível para compensar 
essas emissões, a plantação de árvores. Esse trabalho buscou investigar se é 
realmente viável usar uma plantação de árvores para compensar o carbono emitido 
pela cidade. No nosso experimento calculamos, com base em um processo 
desenvolvido pela organização “Trees for the Future”, o quanto de carbono uma 
“Tipuana”, árvore mais comum da cidade, emite por ano, e comparamos este 
resultado com o quanto a cidade emite por ano. Obteve-se como resultado que seria 
necessário uma plantação com cerca de três quartos do tamanho de São Paulo, algo 
inviável. Porém, não se deve descartar o uso de árvores para compensar emissões 
de carbono, podendo elas simplesmente complementar outros atos para isso, 
poderiam ser uma entre diversas outras medidas, mas devido a problemas de 
logística, somente ela como medida para compensar as emissões é algo inviável. 

Palavras-chave: Emissão de carbono; captura; efeito estufa; fotossíntese; 
poluição. 
 

Abstract 

Global warming is the current biggest environmental problem in the world, and its main 
cause is the high carbon emissions rate, caused mainly by transportation vehicles and 
industries. But, it is not that simple to simply reduce carbon emissions, since the 
energy/fuel demands are getting higher each year and carbon is still the best 
substance to make up for this demand. This is making scientists all around the globe 
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research methods to capture carbon. But, carbon capture methods that have been 
researched are still very expensive and unrealistic, the most tangible one is the natural 
method, which is to capture carbon through plants photosynthesis. This work 
investigated, through calculus, the possibility of solving the carbon emissions problems 
in São Paulo with only plants. The investigation consisted of stipulating the most 
common plant in São Paulo and calculating the amount of carbon captured per year 
by this plant, using as a guide a study conducted by “Trees for the Future”, an 
organization for environmental causes. Then, the amount of carbon emitted by the city 
was compared with the amount of carbon captured by each plant, revealing the number 
of the specific plants needed to “solve” the problem. The number of plants was 
multiplied by the area occupied by each one, and the results were used to discuss the 
viability of only using plants to solve the carbon problem. After this whole process had 
taken place, it was revealed that to resolve the problem it would be necessary to plant 
112.995 acres. Analysis of the results demonstrated that only relying on plants to solve 
the carbon emission problems is an utopia, but planting could be an auxiliary method 
for lowering carbon levels. 

Keywords: Carbon emissions; greenhouse effect; pollution; global warming; 

photosynthesis; carbon capture. 
 

Introdução 

Um dos maiores problemas ambientais atuais no mundo é a alta da taxa de 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, que pode gerar formações de chuvas ácidas 

e intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa pode aumentar as 

temperaturas da Terra e causar o derretimento de calotas de gelo, o que eleva o nível 

do oceano, degradando paisagens por todo o globo. “O aumento da concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na 

dinâmica climática do planeta. De acordo com dados do Painel Intergovernamental 

para as Mudanças Climáticas, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85ºC nos 

continentes e 0,55ºC nos oceanos em um período de cem anos”, (SOUSA, 2021).  

Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa é o nome dado à retenção de uma 

parte do calor proveniente do Sol na Terra por gases, os chamados gases do efeito 

estufa. Para exemplificar, “ (...) imagine um carro estacionado em um dia bastante 

ensolarado. Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do veículo. O 

calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro, contudo encontra 

dificuldades. Assim, parte do calor fica retido no interior do carro, mantendo-o 

aquecido”, (SOUSA et al., 2021). Este efeito garante que o calor que vem do Sol seja 
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devolvido ao espaço e mantém uma certa estabilidade no clima no planeta. Porém, o 

aumento desse efeito, causado pelo aumento dos gases do efeito estufa, como o 

dióxido de carbono, pode gerar um desbalanceamento das temperaturas médias 

globais. 

 
Figura 1: Esquema do funcionamento do efeito estufa  

Além disso, um estudo da USP já comprovou que, em áreas com uma elevada 

taxa de gás carbônico, pessoas tendem a ter doenças respiratórias e 

cardiovasculares, o que causa um aumento de consultas em pronto-socorros e 

internações hospitalares, causando um impacto na economia, já que aumenta os 

gastos com saúde pública. Outra pesquisa também publicada na revista científica, 

Cancer Epidemiology, ao cruzar a concentração de automóveis com o número de 

casos de câncer, chegou a conclusão que eles são proporcionais, quanto maior a 

concentração de veículos emitindo CO2, maior a incidência de câncer em sistemas 

respiratórios. 

 São Paulo, a maior cidade do Brasil, e uma das maiores do mundo, emite cerca 

de 12,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, número que por grande 

parte é causado pelos diversos carros e indústrias presentes em seu território. Há, no 

entanto, iniciativas para melhorar isso, em junho desse mesmo ano (2021), o prefeito 

de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a criação de um plano para zerar as emissões 

de carbono da cidade até 2050.  
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Figura 2: Imagem de uma manhã em São Paulo onde é possível observar fumaças com altas taxas 

de dióxido de carbono 

Porém, a diminuição das taxas de emissão de carbono pode não ser algo tão 

simples, já que, as necessidades energéticas estão em constante aumento e o 

carbono é ainda a alternativa mais viável para suprir esse aumento. Grande parte das 

indústrias ao redor do mundo emitem carbono, e forçar uma diminuição da emissão 

pode trazer impactos economicamente negativos, como aumentar o preço dos 

produtos. Em vez das taxas de emissão serem diminuídas, uma possível alternativa 

seria neutralizar, ou sequestrar, o carbono emitido.  Há, atualmente, diversas 

pesquisas nesse sentido, em produzir maneiras eficientes de se capturar o carbono 

atmosférico que estão tendo de certa forma resultados positivos e criando uma 

expectativa para o uso concreto dela, porém ainda muito longe de serem de fato 

usadas devido aos altos custos. 

Surgiria então como uma principal alternativa para a cidade aos problemas 

causados pelas altas taxas de carbono, já que métodos artificiais de captura de 

carbono são hoje muito caros, a plantação de árvores. As árvores naturalmente já 

capturam carbono da atmosfera por meio da fotossíntese, “A fotossíntese remove 

dióxido de carbono naturalmente – e as árvores são especialmente boas para 

armazenar o carbono removido da atmosfera pela fotossíntese. Expandir, manejar e 

restaurar florestas existentes para incentivar mais absorção de carbono podem 

alavancar o poder da fotossíntese para converter o dióxido de carbono do ar em 

carbono armazenado em madeira e solos.”, (MULLIGAN et al,. 2018). 
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Mas o que é e como ocorre a fotossíntese? A fotossíntese é o processo de 

obtenção de energia das plantas onde, simplificando, a planta usa o gás carbônico, 

água e energia do Sol, para gerar glicose e liberar oxigênio.  

Equação simplificada: 

6CO2 + H2O à C6H12O6 + 6O2 

Podemos dizer então que ela praticamente transforma gás carbônico em 

oxigênio, funcionando como uma alternativa para a redução das emissões de gás 

carbônico.  

 
Figura 3: Esquema do processo de fotossíntese 

Esse trabalho vai buscar responder se, o extenso plantamento de árvores em 

São Paulo pode resolver o problema de altas emissões de carbono da cidade? 

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Esse trabalho tem como objetivo descobrir se uma extensa plantação de 

árvores pode realmente ser levada como uma séria alternativa aos altos índices de 

emissões de gás carbônico para a atmosfera em São Paulo. 

Objetivos específicos:  

Definir uma árvore como padrão; 

Calcular quanto de carbono essa árvore consegue capturar da atmosfera por 

ano;  

Comparar o quanto de carbono ela captura com quanto de carbono é emitido 

em São Paulo;  
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Concluir se plantação de árvores pode ser levado a sério como alternativa para 

mitigar. 

 

Materiais e Método 

Nosso experimento é somente teórico, somente foi utilizada a matemática para 

chegar ao resultado, por isso, não foi necessário a utilização de nenhum material. 

A maior parte do método utilizado neste experimento foi retirado de um trabalho 

da organização “Trees for the Future”, onde é explicado como calcular o quanto de 

carbono uma árvore consegue capturar em uma certa quantidade de tempo. No 

trabalho dessa organização, está indicado 5 passos que devem ser seguidos para 

chegar ao resultado, são eles: 

1. Determinar o peso total da árvore em questão 

2. Determinar o “dry weight” da árvore 

3. Determinar o peso do carbono contido na árvore 

4. Determinar o peso do dióxido de carbono capturado pela árvore 

5. Determinar o peso do dióxido carbono capturado pela árvore por ano 

 Passo1: Para realizar esse passo foi levado em conta uma equação 

demonstrada no “paper”, Total-tree weight, stem weight, and volume tables for 

hardwood species in the Southeast, onde está constatado que o peso total da 

árvore (P) em libras é igual ao diâmetro de seu tronco(d) em polegadas ao quadrado 

vezes sua altura(h) em pés vezes 0,15 vezes 120%. 

P= d2 x h x 0,15 x 120% 

 Passo 2:  Para determinar isso foi levado em consideração um estudo da 

Universidade de Nebraska, que após fazer medidas de peso de uma diversidade 

enorme de espécies, chegou a conclusão que, em média, 72,5% do peso total da 

árvore é igual ao seu “dry weight”, seu pesos seco em tradução literal. Então: 

P x 72,5% = Peso seco 

 Passo 3: Para determinar isso foi utilizado como fonte o trabalho da “Trees for 

the Future”, que diz que o peso do carbono contido em uma árvore é igual a 50% de 

seu peso seco. Então: 

Peso seco x 50% = Carbono contido na árvore 
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 Passo 4: É possível fazer uma relação entre a quantidade de carbono com a 

dióxido de carbono ao compararmos os seus pesos: 

Peso do dióxido de carbono = 43,999915 

Peso do carbono = 12,01115 

Peso do dióxido de carbono dividido pelo peso do carbono = 3,6663 

Ou seja, para descobrir o peso do dióxido de carbono capturado pela árvore, é 

necessário somente multiplicar o peso do carbono por 3,663. 

(Todos os cálculos desse passo também foram retirados do trabalho da “Trees for the 

Future”) 

Passo 5: Para essa etapa, simplesmente foi dividido o peso do carbono 

capturado pela idade da árvore.  

 A árvore padrão que foi escolhida para o experimento foi a Tipuana tipu, árvore 

mais comum e presente na área da grande São Paulo, de acordo com o Sesc São 

Paulo.  A quantidade de carbono capturado pela árvore foi posta em comparação com 

a quantidade de emissões diretas de carbono de São Paulo em 2021, de acordo com 

o jornal Globo. 

 

 
Imagem de árvores do tipo Tipuana, árvore mais comum de São Paulo 
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Resultados e Discussão 

Peso total da árvore escolhida (Tipuana):  

h= altura média da espécie, de acordo com a organização Forests Trees 

Agroforestry, é de 82 pés. 

O diâmetro do tronco, em média, de acordo com a organização Um pé de quê?, é de 

59 polegadas. 

Então:   P = (59)2 x 82 x 0,15 x 120% 

  peso total = 51379,56 libras  

Peso seco: 51379,56 x 72,5% = 37250,181 libras 

Peso do carbono contido na árvore: 37250,181 x 50% = 18625 libras 

Peso do dióxido do carbono capturado: 18625 x 3,6663 = 68284,8375 libras 

Quantidade de dióxido de carbono capturado por ano:  

* A idade da árvore que foi levada em conta nesse experimento é de 15 anos, pois é, 

também segundo a org. Um pé de quê?, a idade em que a árvore atinge tais medidas 

utilizadas durante todo o cálculo. 

68284,8375/15= 4552,3225 libras de dióxido de carbono capturado por ano pela 

árvore, ou, aproximadamente 2 toneladas por ano. 

De acordo com a organização Toca do Verde, é necessário um espaçamento de 6m 

entre cada árvore dessa espécie para ela conseguir se desenvolver plenamente. Ao 

somar esses seis metros com o raio de seu tronco, chega-se a 6,75m. Esse valor é 

igual ao raio da área circular que cada árvore dessa espécie ocupa em uma plantação, 

com objetivo de facilitar os cálculos desse trabalho, essa área circular foi transformada 

em uma área quadrada, usando o seguinte esquema: 

 

 

 

Usando geometria simples, diâmetro do círculo 

= lado do quadrado, então, área do quadrado = 

13,5 x 13,5 = 182,25. Com isso foi possível 

concluir que a área quadrada ocupada por cada 

árvore é de 182,25 metros quadrados. 

 

  

d = 13,5m 
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 De acordo com o portal de notícias Globo, a grande São Paulo emite cerca 

de 12,4 milhões de toneladas de gás carbônico por ano. Ao dividir esse valor com o 

quanto que uma Tipuana “captura” por ano, chega-se ao resultado que seria 

necessário uma plantação com 6.200.000 de tipuanas, que ocupa uma área de cerca 

de 112.995 hectares, praticamente uma São Paulo inteira (que tem cerca de 150 mil 

hectares), só de árvores, algo absurdo e praticamente impossível de ser 

implementado. Porém, se em vez de tentar capturar 100% do carbono, tentar somente 

50%? 

 Se for tentado somente capturar 50%, ainda seria necessário 3.100.000 de 

tipuanas, e uma área de cerca de 57 mil hectares, algo ainda assustador, mas um 

pouco mais viável. E 25%? Se for tentado somente capturar 25%, ainda seria 

necessário 1.550.000 de tipuanas, e uma área de cerca de 29 mil hectares, algo bem 

mais viável. 

Esses resultados vão contra a hipótese inicial do grupo, que era de que seria 

viável capturar todo o carbono emitido por São Paulo simplesmente plantando 

árvores, já que a área necessária para isso é enorme, porém, demonstra que é 

possível capturar uma porcentagem significativa das emissões com esse método, 

podendo ele ser somente um complemento, uma entre diversas medidas, para 

diminuirmos o impacto ambiental de São Paulo.  

 

 

Essa tabela ilustra a grande necessidade de área de plantação para ser 

possível mitigar as emissões da cidade, indicando a porcentagem da área total de São 

Paulo e sua respectiva porcentagem de carbono capturado em relação ao emitido em 

uma no pela cidade. 
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Conclusão 

A realização das etapas discriminadas na seção objetivos se deu dessa 

maneira, a árvore escolhida foi a tipuana e utilizamos cálculos de uma conceituada 

organização ambiental, "Trees for the Future”, para calcular a quantidade de carbono 

capturado pela planta ao ano e a área ocupada por cada planta. Comparados os 

valores com a quantidade de carbono emitida por São Paulo ao ano, é possível inferir 

que somente a plantação de árvores não é o suficiente para resolver o problema das 

altas taxas de emissão de carbono de São Paulo, devido a grande área que seria 

requerida para uma plantação com tamanho suficiente para capturar a quantidade de 

carbono que é emitida pela cidade por ano. Contudo, é possível concluir que ela é 

uma dentre diversas outras medidas que podem ser implementadas para mitigarmos 

as emissões de carbono da cidade. 
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Resumo 

O derretimento da permafrost, o tipo de solo achado na região ártica do mundo, está 
se intensificando ao decorrer dos últimos anos. Este experimento foi realizado com o 
intuito de descobrir e discutir os efeitos colaterais deste fenômeno. Ao longo desta 
pesquisa, algumas simulações da permafrost foram criadas, com as quantidades de 
terra e água variando entre as amostras. Depois de congeladas, as amostras foram 
expostas à uma temperatura de aproximadamente 25°C (temperatura ambiente). 
Depois de algumas horas, o gelo em todas as simulações foi completamente derretido. 
Foi então, descoberto que, o dano causado ao solo é em sua maior parte, condizente 
com a quantidade de água presente na simulação, portanto, em uma escala maior e 
mais realista, o dano causado na permafrost é quase imensurável já que as 
consequências do derretimento das camadas de gelo presentes no solo ártico, não 
afeta apenas a superfície, como também as camadas mais profundas que compõem 
este solo. Esta pesquisa conclui que o derretimento da permafrost pode causar muito 
distúrbio dentre o solo, e isto abre a porta para uma variedade de novas pesquisas 
sobre outros possíveis problemas que podem ser causados por este fenômeno. 

Palavras-chave: Derretimento; Permafrost; Solo; Dano; Simulação   

 

Abstract 

The melting of the permafrost, the type of soil found in the arctic regions of the world, 
has been intensified during the last few years. This research was made to find out and 
discuss the side effects of this phenomenon. During this research, some simulations 
of the permafrost were created by varying the quantities of water and soil in the 
samples. After having been frozen the samples were exposed to a temperature of 
approximately 25° C (room temperature). After a few hours, the ice in all the 
simulations was completely melted. It was found that damage caused to the soil is 
mostly related to the amount of water found within the simulation; therefore, on a bigger 
and more realistic scale, the damage caused in the permafrost is almost immeasurable 
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since the consequences of the melting of the layers of ice found in the arctic soil, not 
only affects the surface, but also the deeper layers of the ground. This piece of 
research concludes that the melting of the permafrost can cause a lot of disturbance 
within the soil, and it opens a door for a variety of new research towards other possible 
problems caused by this phenomenon. 

Keywords: Melting; Permafrost; Soil; Damage; Simulation 

 

Introdução 

Com a crescente industrialização do mundo atual e o constante surgimento de 

fábricas, a emissão de gases poluentes como o gás carbônico (CO2) e o gás metano 

(CH4) estão se tornando questões cada vez mais preocupantes já que estão 

relacionados a um processo conhecido como aquecimento global que causa diversos 

problemas para a Terra, como por exemplo impactos na saúde humana, diminuição 

da biodiversidade de ecossistemas e principalmente o derretimento das camadas de 

gelo, como as geleiras, calotas polares e o permafrost.  

O permafrost, tipo de solo encontrado no Ártico, cuja constituição é de terra, 

gelo e rochas permanentemente congeladas, armazena em si restos orgânicos, 

sedimentos e partículas da atmosfera existentes em tempos remotos, que têm uma 

grande utilidade aos cientistas, uma vez que funciona como um diário de eventos 

naturais passados.  

 
Figura 1: Permafrost em Svalbard (Créditos: Wild Wonders of Europe/de la L/naturepl.com) 
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Na figura 1, é possível observar um retrato do permafrost antes de seu 

derretimento. Na teoria, esse solo se mantém congelado na maior parte do ano e no 

verão apenas sua camada superficial se derrete, formando um terreno pantanoso, que 

logo volta a congelar-se pela queda das temperaturas, porém, com o aumento das 

temperaturas globais, o permafrost está derretendo cada vez mais rápido, trazendo 

graves problemas para a vida na Terra. 

Um dos problemas enfrentados pelo derretimento do permafrost é a 

instabilidade, erosão e desmoronamento do solo, que causa implicações sobre 

construções localizadas nas áreas com esse solo, como rachaduras e até a destruição 

dessas estruturas que se tornam instáveis sob o permafrost derretido, como afirma 

Vladimir Romanovsky: 

“Permafrost é solo que é congelado durante todo o ano por um período mínimo 

de dois anos. Quando descongela, pode mudar de terra sólida em lama. Em 

muitos casos, o chão vai ceder, levando a falhas destrutivas em qualquer 

estrutura erguida ali.” (2018, ROMANOVSKY, VLADIMIR).  

A figura 2 ilustra esses acontecimentos: 

 

Figura 2: Ilustração do impacto derretimento do permafrost sobre construções erguidas nesse solo 

(Créditos: https://box.novaescola.org.br) 

Outro importante problema do derretimento do permafrost são as mudanças 

climáticas, pois a partir da decomposição de restos de animais e plantas, vão sendo 

acumuladas toneladas de carbono no solo, que são liberadas na atmosfera na forma 
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de gases do efeito estufa como o gás carbônico (CO2) e o gás metano (CH4). Visto 

isso, a quantidade de gases prejudiciais ao meio ambiente acumulados neste solo são 

inimagináveis:  

“O permafrost, rico em matéria orgânica, contém cerca de 1.500 bilhões de 

toneladas de carbono. Isso representa cerca de duas vezes mais carbono na 

atmosfera e três vezes mais carbono do que o armazenado em todas as 

florestas do mundo” (2020, NATALI, SUE) 

 

 

 
Figura 3: Derretimento de permafrost ameaça plano de resgate climático (Créditos: 

istoédinheiro.com.br) 

A figura 3 mostra informações sobre os impactos do derretimento do permafrost 

em relação à liberação de gases estufa.  

Além disso, o permafrost pode armazenar vírus e bactérias, que conseguem 

sobreviver por milhares de anos quando congelados, e o derretimento desse solo põe 

em risco a saúde humana pelo reaparecimento de doenças antigas que imaginava-se 

terem sido eliminadas, já que vírus e bactérias conseguem se manter vivos 

congelados.  

"O permafrost é um preservador muito bom de micróbios e vírus, por ser frio, 

escuro e não haver oxigênio." (2011, CLAVERIE, JEAN-MICHEL). Sendo assim, com 

o derretimento dessa camada, doenças antigas podem voltar a aparecer. 
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Um exemplo disso é a bactéria Bacillus anthracis, também conhecida como 

Anthrax, associada a uma doença infecciosa grave denominada carbúnculo, que foi 

primeiramente diagnosticada em 1877, e com o degelo essa doença pode voltar a 

causar problemas nos dias atuais.  

A figura 4 representa uma imagem microscópica da bactéria em questão: 

 
Figura 4: Esporos de Anthrax podem sobreviver por décadas (Créditos: Cultura RM/Alamy) 

Dessa forma, o derretimento dessa camada não só é resultado do aquecimento 

global, mas também contribui para esse processo. Além disso, o carbono emitido na 

atmosfera pela perda crescente de permafrost, combinado com a maior absorção 

solar pela superfície terrestre resultante do derretimento das calotas polares e da 

diminuição da cobertura de neve no solo, pode acelerar o processo de mudança do 

clima e causar um impacto na economia global. Por isso, para revertê-lo é necessário 

tomar medidas que desacelerem o avanço de tais mudanças climáticas.  

A partir deste trabalho buscamos responder a seguinte questão: “quais as 

consequências do derretimento do permafrost e porque devemos nos preocupar com 

esse acontecimento?” 
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Objetivos 

Objetivo geral: 

Investigar os impactos do derretimento do permafrost por meio de modelos que 

simulam esse tipo de solo. 

Objetivos específicos: 

1. Simular as características da camada do permafrost e do meio externo por meio 

de um modelo produzido com materiais acessíveis. (água, terra e palitos de 

madeira) 

2. Analisar experimentalmente o que acontece com os modelos utilizados na 

simulação da camada do permafrost quando variamos o volume de água e terra 

colocados. 

3. Analisar o tempo de derretimento de cada modelo. 

4. Reconhecer as consequências do derretimento do permafrost e se houve 

diferenças de resultados entre os modelos produzidos em relação à turbidez 

da água, volume final e posição dos palitos.  

Comparar os resultados obtidos com a bibliografia colhida. 

 

Materiais e Método 

Materiais necessários: 

§ 3 recipientes de plástico de 1000 ml graduados 

§ 1kg de terra 

§ 1L de água 

§ 18 palitos de madeira (de dente) 

§ Cronômetro  

 

 

Figura 5: Fotos dos materiais necessários 
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Métodos: 

          Com o objetivo de analisar as consequências do derretimento do permafrost, a 

proposta foi fazer um experimento que simulasse esse tipo de solo, por meio de 

modelos simplificados, com água congelada, para representar a camada de gelo, 

terra, para representar a parte em que se encontra a vegetação e matéria orgânica do 

permafrost e palitos de madeira para simular construções que se encontram sobre 

esse solo. 

          Foram preparados 3 recipientes graduados com diferentes volumes de água e 

diferentes quantidades de terra, sendo assim, foi analisado se os resultados obtidos 

em cada modelo seriam iguais ou diferentes, ou seja, se a variação na quantidade de 

água e terra colocada em cada recipiente trouxe diferentes impactos ao solo 

permafrost e quais foram essas diferenças, se houveram. 

          No primeiro recipiente (controle), foi adicionado o mesmo volume de água e 

terra. No segundo recipiente foi adicionado mais água do que terra e no terceiro 

recipiente mais terra do que água. Primeiramente foi adicionado 300 ml de água no 

modelo 1, 400ml no modelo 2 e 200 ml no modelo 3 e esses recipientes foram 

congelados no freezer por 2 horas. 

 

 

 

 

 

Figura 6: 300 ml de água no recipiente 1 

 
Figura 7: 400 ml de água no recipiente 2 
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Figura 8: 200 ml de água no recipiente 3 

 

 
Figura 9: Recipientes com água sendo colocados no freezer                                                         

Depois, os recipientes foram retirados do freezer e foram adicionadas 300g de 

terra por cima do recipiente 1, 200g por cima do recipiente 2 e 400g no recipiente 3, e 

6 palitos de madeira em todos. Os modelos voltaram ao freezer e ficaram por mais 1 

hora dentro dele.  

 

 
Figura 10: água congelada no recipiente 1    Figura 11: 300g de terra no recipiente 1 

 
Figura 12: água congelada no recipiente 2     Figura 13: 200g de terra no recipiente 2 
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           Figura 14: água congelada no recipiente 3      Figura 15: 400g de terra no recipiente 3 

          Depois da hora passada, os três recipientes foram retirados do freezer e 

colocados em um mesmo local, de temperatura ambiente e o cronômetro foi ligado, 

para calcular quanto tempo cada modelo demorou para derreter. A cada 30 minutos 

foi retirada uma fotografia de cada modelo, além das variáveis que foram analisadas 

e registradas em uma tabela: turbidez da água, o volume final e a posição final que os 

palitos se encontravam em cada recipiente. 

 

 
Figura 16: 3 modelos com água e terra depois de retirados do freezer. 
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Resultados e Discussão 

Momento inicial do experimento 

 

 

30 minutos de experimento  

 

    

Turbidez 

    

Volume 

Posição 

dos 

palitos 

       Foto Observações 

    Turbidez     

Volume 

Posição 

dos 

palitos 

       Foto Observações 

Recipiente 

1 (controle) 

Mínima 500 ml Em pé 

 

Poucas 

partículas de 

terra 

desceram 

para o fundo 

do recipiente 

Recipiente 

2 

Pouca 550 ml Em pé 

 

Muitas 

partículas de 

terra 

desceram 

para o fundo 

do recipiente 

Recipiente 

3 

Nenhuma 600 ml Em pé 

 

Algumas 

partículas de 

terra 

desceram 

para o fundo 

do recipiente 
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Recipiente 

1 

(controle) 

Média 450 ml Em pé 

 

 

Recipiente 

2 

Muita 500 ml Um dos 

palitos 

caiu 

 

Toda terra 

foi para 

baixo do 

recipiente 

Recipiente 

3 

Pouca 450 ml Em pé 

 

 

 

1 hora de experimento 

     

Turbidez 

    

Volume 

Posição 

dos 

palitos 

        

Foto 

 

Observações 

Recipiente 1 

(controle) 

Nenhuma 600 ml Em pé 

 

Recipiente 

com mesmo 

volume de 

água e terra 

Recipiente 2 Nenhuma 600 ml Em pé 

 

Recipiente 

com mais 

volume de 

água do que 

terra 
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1 hora e 30 minutos de experimento 

    

Turbidez 

    

Volume 

Posição 

dos palitos 

       Foto Observações 

Recipiente 

1 

(controle) 

Muita 500 ml Um palito 

afundou e 

os outros 

entortaram 

 

 

Recipiente 

2 

Muita 500 ml Todos os 

palitos 

caíram 

 

Gelo 

derreteu por 

completo 

(1h30min) 

Recipiente 

3 

Terra 

absorveu 

toda a 

água 

400 ml Em pé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipiente 3 Nenhuma 600 ml Em pé 

 

Recipiente 

com mais 

terra do que 

água. 
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2 horas de experimento 

    

Turbidez 

    

Volume 

Posição 

dos 

palitos 

       Foto Observações 

Recipiente 

1 

(controle) 

Muita 500 ml Tombados 

mas 

visíveis 

 

Gelo 

derreteu por 

completo 

(1h44min) 

Recipiente 

2 

Muita 500 ml Todos 

tombados 

e a 

maioria 

afundados 

na água  

 

Recipiente 

3 

Menor 400 ml Em pé 

 

Gelo 

derreteu por 

completo 

(2h) 

 

Realizou-se o experimento em três recipientes com diferentes volumes de água 

e terra. No primeiro frasco (controle) a quantidade de água e terra era a mesma e o 

tempo do derretimento por completo foi de 1 hora e 44 minutos. As hipóteses de que 

algumas mudanças na posição final dos palitos, a turbidez regular e o volume final 

entre os do recipiente 2 e 3, foram parcialmente alcançadas, já que houve muita 

mudança na posição dos palitos, alta turbidez e o volume final igual ao recipiente 2 e 

maior que o recipiente 3. O único resultado que saiu como o esperado foi que o tempo 

de derretimento estava entre os tempos dos frascos 2 e 3.  

No segundo recipiente havia mais água do que terra e derreteu completamente 

em 1 hora e 30 minutos. Os resultados nesse recipiente saíram como o esperado, ou 

seja, a posição final dos palitos foi com mais mudanças, a água estava menos turva e 
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o volume final ficou maior do que o recipiente 3. Com maior turbidez e volume final 

igual em relação ao recipiente 1, foram resultados que saíram parcialmente como o 

esperado. Já o tempo de derretimento saiu o oposto do esperado, sendo o mais rápido 

a derreter. 

Por fim, no terceiro frasco onde havia mais terra do que água o tempo de 

derretimento foi de 2 horas. Os resultados nesse recipiente saíram como o esperado, 

ou seja, com menos mudança na posição final dos palitos e volume final menor do 

que nos outros recipientes. Enquanto uma menor turbidez e o maior tempo de 

derretimento foram resultados que saíram o oposto do esperado.  

Dessa forma, podemos concluir que há uma relação entre tempo de 

derretimento/posição dos palitos e a quantidade de água no modelo. Quando há mais 

água no recipiente, o tempo de derretimento do modelo é menor, ou seja, o gelo 

derrete mais rápido, além de que a posição final dos palitos muda muito em relação à 

inicial. Sendo assim, isso mostra que construções sobre solos permafrost com mais 

água em sua composição tem mais chance de desmoronarem em relação àqueles 

que tem mais terra.  

No que diz respeito à turbidez e ao volume final, não houve uma relação 

evidente entre essas variáveis e a quantidade de água no modelo, já que no recipiente 

com igual quantidade de água e terra houve muita turbidez, no recipiente com mais 

terra houve uma menor turbidez e no recipiente com mais água houve uma turbidez 

intermediária entre os 2 primeiros recipientes, além de que o volume final dos 

recipientes 1 e 2 foram iguais e maiores que do recipiente 3. 

 

Conclusão 

          Concluindo, conseguimos provar que, o derretimento da água congelada causa 

sim, uma turbidez do solo, porém houve algumas surpresas nos resultados, que foram 

diferentes das nossas expectativas em alguns momentos em relação às variáveis 

(turbidez da água, volume final, posição dos palitos) . Entretanto, os nossos objetivos 

foram alcançados, a partir da condução deste experimento foi possível analisar como 

o derretimento do gelo na camada permafrost danifica o solo, e como dependendo da 

quantidade de terra e água presente as mudanças no solo também variam. Também 

comprovamos, por meio da turbidez do terreno, como esse fenômeno também 
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contribui para o ressurgimento de doenças, que foram perdidas no gelo Ártico. Todas 

as consequências do derretimento do permafrost, que queríamos evidenciar, foram 

comprovadas com sucesso e, portanto, nosso experimento teve êxito. 
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Resumo 

O constante crescimento da população de São Paulo, assim como a atual pandemia 
do Covid-19, ambas levaram a sociedade a aumentar a produção de lixo domiciliar. 
Por causa disso, foi possível observar que o lixo se acumulou nas ruas e nos rios, 
causando, até hoje, um impacto não só na estética da cidade, como também na saúde 
humana e ambiental. Desse modo, esse projeto busca medir e revelar a quantidade 
de lixo domiciliar produzido durante a pandemia, sabendo disso, é de extrema 
importância a conscientização da população sobre a quantidade de lixo produzido em 
suas residências, de modo a manter uma cidade mais limpa. Portanto, para a pesquisa 
cada membro do grupo analisou e comparou a quantidade de resíduos acumulados 
durante uma semana, levando em consideração os diferentes ambientes domiciliares. 
Por fim, os resultados do experimento demonstraram que estar em completo 
isolamento durante a pandemia, é um fator chave que influencia na produção de 
resíduos, podendo concluir que é essencial a mudança de hábitos no dia a dia dos 
cidadãos para diminuir a poluição na cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Lixo domiciliar; lixo; pandemia; meio ambiente; saúde. 
 

Abstract 

The constant growth of São Paulo’s population, as well as the current Covid-19 
pandemic, both led the society to increase the amount of household waste in the city. 
Because of that it was possible to notice an increase in the amount of garbage that 
hoarded on the streets and rivers causing so far, an impact not only on the aesthetics 
of the city but also on the human and ecological health aspects. Therefore, this project 
aims to measure and reveal the amount of household waste being produced during 
the pandemic, knowing that, it is extremely important to raise awareness of the 
population in order to maintain a cleaner city. For the research, each member of the 
group analyzed and compared the amount of accumulated residue during one week, 
considering the difference in each household. In the end, the results of the experiment 
demonstrated that being in complete isolation during the pandemic is an important 
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influencer on the production of waste, concluding that the change of habits of the 
population is essential to decrease the pollution in the city of São Paulo. 

Keywords: Household waste; garbage; pandemic; environment; health. 
 

Introdução 

A produção de lixo domiciliar urbano é atualmente um dos maiores problemas 

ambientais da nossa civilização, que sendo extremamente consumista, produz um 

volume imensurável de lixo, “diariamente a cidade de São Paulo coleta 12 mil 

toneladas de resíduos domiciliares” segundo a Prefeitura de São Paulo. É a partir daí 

que se vê a necessidade de conscientização e educação das pessoas diante do lixo 

que cada um produz, a mudança de hábito da população se faz necessária a fim de 

que se perceba que é através das nossas atitudes que os problemas são provocados 

ou solucionados. 

 
Legenda: O gráfico revela que quanto mais habitantes em determinados espaços, maior é a 

quantidade de lixo. 

Sabendo disso, a pesquisa realizada procura comparar durante uma semana, 

os tipos de lixo e quantidades que são descartados em diferentes casos de ambientes 

domiciliares. Levando em consideração os distintos hábitos em cada residência, 

modos sustentáveis como a reutilização, compostagem (que consiste na 

decomposição do lixo orgânico em plantações para produzir um solo de fertilização e 

adubação natural) e separação do lixo reciclável e orgânico serão comparados. 

 

Gráfico sobre a produção 

de resíduos domiciliares 

em quilos por habitante 

por dia no Brasil. 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-

Grafico-da-producao-de-lixo-em-quilos-por-

habitante-por-dia-no-Brasil-Na_fig1_269203092 
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Logo, para que a comparação do estudo seja realizada, serão utilizadas uma 

balança e uma fita métrica para chegar em um resultado concreto com dados para 

pesquisa e sua conclusão. 

Desse modo, o trabalho realizado possui o intuito de conscientizar a sociedade 

sobre a quantidade de lixo urbano produzido. Trazendo soluções para a diminuição 

da poluição nas cidades, através de pequenas mudanças no dia a dia de cada 

cidadão, com o objetivo de melhorar a limpeza e consequentemente a saúde da 

população paulista. 

De acordo com Fadini e Fadini (2001), a urbanização das cidades, o 

crescimento populacional e o consumo desenfreado têm contribuído para o aumento 

de resíduos sólidos do Brasil. O cuidado com o descarte deste lixo urbano tem 

crescido com a mesma proporção que a sua produção, tornando fato preocupante as 

formas incorretas que acontecem na maioria das vezes. 

Dados recentes mostraram que no Brasil a disposição dos resíduos sólidos ainda se 

dá, na maior parte das cidades, em lixões, o que ocasiona uma série de problemas de 

Compostagem de casca de 

mamão, casca de ovo e casca de 

laranja. 

Reutilização de copos de 

requeijão e garrafas de 

vinho 
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ordem social, econômica, sanitária, além da poluição e da contaminação do ambiente 

(IBGE, 2000) 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Conscientizar a população sobre a quantidade de lixo domiciliar produzida em 

média. 

Objetivos específicos: 

• Observar a quantidade de lixo consumido por pessoas antes e durante a 

pandemia. 

• Analisar o modo de descarte de lixo produzido em residências. 

• Reunir depoimentos sobre as dificuldades passadas pelos catadores de lixo, 

garis e profissionais de saneamento ambiental; sobre a saúde deles que 

necessitam estar em contato com os resíduos sólidos.  

 

Materiais e Método 

Caso 1: O indivíduo que não saiu de casa durante a pandemia utilizou 12 sacolas 

plásticas e uma caixa de papelão, armazenou os lixos recicláveis e orgânicos 

separados. Passados 7 dias guardando os descartes, e tirando foto do crescimento 

ao longo do período, ao final do experimento com a fita métrica mediu a altura do 

monte de lixo dentro da caixa de papelão. Tomando se nota em um caderno/folha de 

todos os dados (números) ao final. 

 

Composição Gravimétrica Média 

Nacional de resíduos sólidos 

domiciliares Indiferenciados. 

 

https://smastr16.blob.core.windows.net/cpl

a/2017/05/sao-caetano-do-sul.pdf 
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Caso 2: O indivíduo que saiu de casa durante a pandemia utilizou duas sacolas 

plásticas e uma caixa de papelão, armazenou os lixos recicláveis e orgânicos 

separados. Passados 7 dias guardando os descartes, e tirando foto do crescimento 

ao longo do período, ao final do experimento com a fita métrica mediu a altura do 

monte de lixo dentro da caixa de papelão. Lembrando-se de tomar nota em um 

caderno/folha de todos os dados (números) ao final. 

Caso 3: O indivíduo que saiu de casa durante a pandemia utilizou duas sacolas 

plásticas e uma caixa de papelão, armazenou os lixos recicláveis e orgânicos 

separados. Passados 7 dias guardando os descartes, reutilizando o possível, e tirando 

foto do crescimento ao longo do período, ao final do experimento com a fita métrica 

mediu a altura do monte de lixo dentro da caixa de papelão. Tomando se nota em um 

caderno/folha de todos os dados (números) ao final. 

Caso 4: O indivíduo que saiu de casa durante a pandemia e praticou compostagem, 

utilizou duas sacolas plásticas e uma caixa de papelão, armazenou os lixos recicláveis 

e orgânicos separados, além disso, reutilizou o lixo orgânico possível para sua 

compostagem. Passados 7 dias guardando os descartes, e tirando foto do 

crescimento ao longo do período, ao final do experimento com a fita métrica mediu a 

altura do monte de lixo dentro da caixa de papelão. Tomando se nota em um 

caderno/folha de todos os dados (números) ao final. 

 

Resultados e Discussão 

 Dia 4 Dia 7 

 

Caso 1 

 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

3 sacolas de lixo reciclável 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

5 sacolas de lixo reciclável 
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Caso 2 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

1 sacola de lixo reciclável 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

2 sacolas de lixo reciclável 

 

Caso 3 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

3 sacolas de lixo reciclável 

 

 
2 sacolas de lixo orgânico e  

3 sacolas de lixo reciclável 

 

Caso 4 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

1 sacola de lixo reciclável 

 

 
1 sacola de lixo orgânico e  

2 sacolas de lixo reciclável 

No caso do indivíduo que ficou em casa houve uma quantidade a mais de lixo 

acumulado, devido ao maior consumo de compras online, o mesmo ocorreu para a 

pessoa que apenas acumulou os lixos do tipo orgânico e reciclável.  

Já no caso da pessoa que saiu de casa e realizou a compostagem, por 

adicionar o material orgânico na terra de suas plantas, acumulou uma menor 

quantidade de lixo, o que também ocorreu no caso do indivíduo que saiu de casa e 

realizou reciclagem/reutilização com alguns materiais plásticos e garrafas de vidro. 

 

. 
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Conclusão 

Através do experimento, foi possível atingir os resultados esperados, uma vez 

que o indivíduo que ficou em casa acabou acumulando mais lixo do que os demais 

que saíram ao longo da semana, logo, foi possível identificar as diferentes 

quantidades de lixo do tipo orgânico e reciclável produzidos, levando em consideração 

a pandemia do SARs-Cov2. 
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<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/residuos_
solidos/domiciliar/index.php?p= > Acesso em: 10/06/21. 
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Resumo 

A questão que conduziu a pesquisa é o impacto causado pela acidificação do oceano, 
no qual é a consequência do dióxido de carbono na atmosfera dissolvendo no oceano 
e diminuindo o pH da água, colocando em risco a vida marinha. O objetivo foi observar 
como a acidificação acontece e de quais maneiras ela afeta a vida oceânica e humana. 
Os materiais utilizados para o experimento foram tubos de ensaio, pipetas, fitinhas de 
pH, uma amostra com algas e fitoplânctons, uma garrafa de água do mar, vinagre, sal, 
bicarbonato de sódio e fita isolante. A análise teve como base uma amostra com 
diversos tipos de microrganismos, na qual foi dividida em 15 tubos de ensaio, cada 
um em uma condição de água diferente. Durante 14 dias, os conteúdos dos tubos 
foram analisados em um microscópio e os resultados obtidos foram registrados. Todos 
os tubos previamente preparados foram analisados e foi concluído que, em tubos sem 
nenhum contato com luz e com uma amostra contendo água de pH mais baixo, as 
algas não foram capazes de sobreviver e se reproduzir, enquanto em pHs neutros e 
em tubos com recebimento de luz direta, as mesmas conseguiram viver normalmente. 
Por fim, foi concluído que a acidificação e falta de luz direta afetam diretamente a 
reprodução dos fitoplânctons, seres responsáveis pela produção de 95% do oxigênio 
atmosférico, consequentemente, afetando também a vida humana. 

Palavras-chave: Acidificação; oceano; algas; fitoplâncton; formação do ácido 
carbônico.  

 

Abstract 

The issue that led the research is the impact caused by ocean acidification, which is 
the consequence of the carbon dioxide gas in the atmosphere dissolving into the ocean 
and decreasing the water pH, which puts at risk marine life. The objective was to 
observe how acidification happens and in which ways it affects marine and human life. 
The materials used for the experiment were test tubes, pipettes, pH tapes, a sample 
with seaweed and phytoplankton, one bottle of seawater, vinegar, salt, sodium 
bicarbonate and electrical tape. The analysis had as baseline the sample with various 
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types of microorganisms, which was divided in 15 test tubes, each one with a different 
water condition. For 14 days the test tubes were observed on a microscope and the 
results obtained were registered. All the test tubes previously prepared were analyzed 
and it was observed that in dark tubes containing acid water the algae could not survive 
and reproduce themselves, while in neutral pHs with direct lightning they could live 
normally. In the end, it was concluded that the acidification and lack of light directly 
affect the reproduction of the phytoplankton, living beings responsible for 98% of the 
atmospheric oxygen production and, therefore, it also affects human life. 

Keywords: Acidification; ocean water, algae; phytoplankton; carbonic acid’s 

synthesis. 
 

Introdução 

Devido a sociedade consumista dos tempos presentes, incentivada pelo 

‘’American Way of Life’’ existe o aumento decorrente da liberação de dióxido de 

carbono no ar. Expectativas mostram que um ser humano emite em média 2 toneladas 

de CO2 por mês, gerando além de diversas consequências ao ecossistema terrestre, 

um impacto nos seres vivos marinhos e um aumento significativo da temperatura dos 

oceanos (FABRO, 2020). O gás carbônico é proveniente, principalmente, das 

indústrias, dos meios de transporte poluentes e da produção de energia, conforme a 

figura 1. Esse gás é absorvido em 25% pela água dos oceanos, e gera o ácido 

carbônico H2CO3 (aq) (ESTURBA, 2018). O ácido causa uma diminuição no pH da 

água, de 8,2 para 8, o que representa uma queda de 25% na quantidade de íons H+ 

(HARRABIN, 2017).  

      
Figura 1: Principais fontes de emissão de CO2. Reação global entre o gás carbônico e a água 

formando ácido carbônico (Fonte: https://www.saberatualizado.com.br/2015/07/efeito-estufa-e-acidez-

dos-mares.html). 
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Figura 2: Reação global entre o gás carbônico e a água formando ácido carbônico. 

Fonte: https://www.saberatualizado.com.br/2015/07/efeito-estufa-e-acidez-dos-mares.html 

Os seres vivos marinhos são afetados de diversas formas pela diminuição do 

pH oceânico. Os fitoplânctons, zooplânctons e peixes de menor porte, representam a 

base da cadeia alimentar marinha (VIANNA; SANQUETTA, 2012). Ao entrarem em 

contato com a água mais ácida, uma parte desses seres acaba morrendo, pois suas 

frequências respiratórias aumentam, fazendo com que mais ar do que o necessário 

seja ingerido, então quanto menor o pH, mais rápida será a morte desses seres, 

consequentemente afetando diretamente o ecossistema do oceano e podendo gerar 

uma extinção em massa de diversas espécies (CETESB, 2021).  Resultados apontam 

que criaturas marinhas em estágio inicial de desenvolvimento devem ser as mais 

prejudicadas pelas mudanças. Um exemplo é o bacalhau. Segundo os cientistas, com 

a acidificação dos oceanos, 25% dos filhotes chegariam à fase adulta. Além disso, em 

um cenário que pH caia de 8,2 (normal) para 7,9, apenas 12% dos peixes marinhos 

sobreviveriam (ROGER HARRABIN, 2017).  

A partir dessa perda, outros problemas seriam gerados, como por exemplo: um 

colapso econômico dos países que dependem fortemente da pesca, como China, 

Noruega, Vietnã, Tailândia, Estados Unidos, Chile, Índia, Dinamarca, Holanda e 

Canadá (FARIAS; FARIAS, 2018), gerando falta de alimento para uma parte 

expressiva da população, já que o fitoplâncton é o combustível que move os 

ecossistemas marinhos, e sem ele não há lugar de adaptação para os peixes, 

impedindo suas reproduções (PRESSE, 2010).  
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Figura 3: esquema da absorção do CO2 nos oceanos (Fonte: 

http://salabioquimica.blogspot.com/2015/04/controle-do-ph-sanguineo.html). 

Conforme visto anteriormente, os fitoplânctons são seres impactados 

diretamente pelo aumento da produção de ácido carbônico e pela queda do pH dos 

oceanos. Eles representam um grupo de organismos microscópicos que flutuam na 

água fazendo fotossíntese, liberando grandes quantidades de gás oxigênio (O2) 

(NEIVERTH, 2017).   

                                              
Figura 4: Fitoplânctons produtores de 02.  (Fonte: https://biologo.com.br/bio/fitoplancton/) 

Visto que os fitoplânctons liberam grande parte do Oxigênio do planeta, ainda 

existe uma falsa crença de que a Floresta Amazônica representa o pulmão do mundo, 

essa confusão pode ser gerada pelo conhecimento de que essa é a maior floresta do 

mundo. No entanto, os fitoplânctons e outras algas oceânicas, que são realmente os 

responsáveis por produzir 98% de todo oxigênio atmosférico. Mesmo assim, não se 

pode excluir a importância desse ecossistema para evitar que diversas espécies da 

fauna e da flora sejam extintas e impedir o aumento da temperatura global (JORNAL 

NACIONAL, 2019).  
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Com base neste cenário, este trabalho busca responder a seguinte pergunta 

de pesquisa: Como a acidificação dos oceanos interfere nos fitoplânctons e como isso 

poderia afetar a vida dos seres vivos na Terra? 

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Compreender como a acidificação dos oceanos pode impactar na vida dos 

fitoplânctons.   

Objetivos específicos:  

Entender a importância dos fitoplânctons para o ambiente marinho.  

Reproduzir fitoplânctons em laboratório e testar sua resistência em diferentes 

condições de salinidade, pH e luminosidade. 

Compreender como a extinção dos fitoplânctons poderia afetar na vida dos seres 

humanos e outras espécies.  

 

Materiais e Método 

Os materiais utilizados pelo grupo para realizar o experimento são:  

● 15 tubos de ensaio 

● 15 pipetas      

● 30 fitinhas de pH                                                       

● 1 garrafa de 500ml contendo algas e fitoplânctons  

● 2 garrafas com água do mar 

● 1 frasco de vinagre  

● 2 saquinhos de sal 

● 1 pacote de bicarbonato de sódio 

● 1 rolo de fita isolante       
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A análise teve como referência uma amostra de tanque com a presença de 

diversos microrganismos, como algas e diatomáceas, que foram retirados de um 

aquário da faculdade de biologia do Mackenzie. Aconteceu a preparação dos 

recipientes com diferentes condições da água. Durante o período de 14 dias cada um 

dos frascos foi analisado no microscópio, e os resultados obtidos em relação a 

reprodução dos fitoplânctons com mudança de pH, salinidade e luminosidade foram 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Materiais utilizados no experimento 
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Resultados e Discussão 

Tabela da análise dos 15 frascos do 1° dia do experimento: 
 

CONTEÚDO 
DO FRASCO 

LUZ AMBIENTE - 
DIA 0 

LUZ DIRETA - DIA 0 SEM LUZ - DIA 0 

Amostra + 
Água do mar + 
Vinagre 

 
1 

 
2 

 
3 

Amostra + 
Água do mar + 
Bicarbonato 
de sódio  

 
4 

 
5 

 
6 

Amostra + 
Água do mar + 
Sal 
 

 
7 

 
8 

 
9 

Amostra + 
Água da 
torneira 

 
10 

 
11 

 
12 

Amostra 
Controle  

 
13 

 
14 

 
15 
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Tabela da análise dos 15 frascos do 7° dia do experimento:  
 

CONTEÚDO 
DO FRASCO 

LUZ AMBIENTE - DIA 7 LUZ DIRETA - DIA 7 SEM LUZ - DIA 7 

Amostra + 
Água do mar + 
Vinagre 

 
16 

 
17 

 
18 

Amostra + 
Água do mar + 
Bicarbonato 
de sódio  

 
19 

 
20 

 
21 

Amostra + 
Água do mar + 
Sal 

 
22 

 
23 

 
24 

Amostra + 
Água da 
torneira 

 
25 

 
26 27 

Amostra 
Controle 

 
28 

 
29 

 
30 
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Tabela da análise de dados do 14° dia do experimento: 
 

CONTEÚDO 
DO FRASCO 

LUZ AMBIENTE - DIA 14 LUZ DIRETA - DIA 14 SEM LUZ - DIA 14 

Amostra + 
Água do mar + 
Vinagre 

 
31 

 
32 

 
33 

Amostra + 
Água do mar + 
Bicarbonato 
de sódio  

 
34 

 
35 

 
36 

Amostra + 
Água do mar + 
Sal 

 
37 

 
38 

 
39 

Amostra + 
Água da 
torneira 

 
40 

 
41 

 
42 

Amostra 
Controle  

 
43 

 
44 

 
45 
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Inicialmente, o objetivo da análise microscópica era obter a representação de 

como as diferentes condições da água, com diferentes níveis de acidificação, 

alteravam a vida dos fitoplânctons, e, consequentemente, a vida humana. No entanto, 

não foi possível encontrar uma quantidade significativa desses seres vivos, e sim um 

grande número de Algas Diatomáceas (evidente na imagem 17 e 29), então o estudo 

se ampliou para a análise desses dois grupos. 

                  

Após observar 5 amostras com o conteúdo em diferentes condições da água, 

em 3 níveis de iluminação diferentes (luz ambiente, luz direta e sem luz) durante duas 

semanas, foi possível encontrar a relação entre o pH, a iluminação e o conteúdo da 

água com a proliferação das algas e fitoplânctons nesses diferentes ambientes.  

No dia 0, data início da medição, as amostras contêm a mesma quantidade de 

seres vivos, porém na próxima medição, no dia 7, é possível perceber uma grande 

diferença do que tinha sido observado anteriormente: as Diatomáceas em águas com 

o pH muito elevado ou muito reduzido não se reproduziram. Com a observação desses 

diferentes frascos no microscópio, ficou evidente a diferença entre os frascos 1 

(Amostra + Água do mar + Vinagre - Ambiente ácido), 2 (Amostra + Água do mar + 

Bicarbonato de sódio - Ambiente básico) e 3 (Amostra + Água do mar + Sal - Ambiente 

neutro e altamente salinizado), em que se verificou baixa quantidade de 

microrganismos e o frasco 4 (Amostra + Água da torneira), que apresenta quantidades 

significativas de microrganismos fotossintetizantes.  

A quantidade de luz foi um fator que também alterou a reprodução dos seres 

vivos, como é possível observar nas figuras 41 e 42, ambas as amostras estavam 

misturadas com a água de torneira que possui matéria orgânica e é favorável para a 

reprodução, porém a amostra da imagem 41, que passou uma semana recebendo luz 

Figura 6: Imagem 17 

 

Figura 7: imagem 29 
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direta, sobreviveu e se reproduziu muito melhor do que a amostra da imagem 42, que 

passou o mesmo período de tempo completamente isolada de luz. 

                              

 

 

 

 

Esses resultados evidenciam que em ambientes altamente ácidos, em 

ambientes básicos ou altamente salinizados e em ambientes com ausência de luz, as 

taxas de reprodução das algas são muito baixas. Por outro lado, em um ambiente 

neutro, com grande quantidade de nutrientes e alta luminosidade, como na amostra 4 

(Amostra + Água da torneira) e nas imagens (25,26 e 40), verifica-se uma taxa de 

reprodução elevada, evidenciando que esse seria o ecossistema ideal para esses 

tipos de microrganismos. 

pH de cada amostra: 

 

Amostra + Água do mar + Vinagre pH 3 (Ácido) 

Amostra + Água do mar + Bicarbonato de 
sódio  

pH 10 (Básico) 

Amostra + Água do mar + Sal pH 6,5 (Neutro/levemente ácido) 

Amostra + Água da torneira  pH 6,5 (Neutro/levemente ácido) 

Amostra Controle pH 7 (Neutro) 

Figura 10: Imagem 25 

 

Figura 8: imagem 41 

 

Figura 9: imagem 42 

 

Figura 11: Imagem 26 

 

Figura 12: Imagem 40 
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Conclusão 

Após analisar e discutir o experimento, é possível concluir que não só a 

acidificação altera a capacidade de reprodução dos fitoplânctons, mas também a 

alcalinização e a quantidade de luz recebida. Nas amostras 1 (Amostra + Água do mar 

+ Vinagre - Ácido) e 2 (Amostra + Água do mar + Bicarbonato - Básico) a reprodução 

de microrganismos foi extremamente baixa pois as condições não eram favoráveis 

para sua proliferação. E nas amostras que não tiveram contato com a luz a reprodução 

ocorreu em baixa escala. Portanto a acidificação dos oceanos e ausência de luz são 

extremamente prejudiciais para a vida dos fitoplânctons, uma vez que são estes seres 

marinhos que produzem 95% do oxigênio atmosférico, e sem eles todas as vidas 

dependentes desse elemento são colocadas em risco. 
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Resumo 

A acidificação dos oceanos é um problema grave, que acarreta inúmeras 
consequências para humanos e animais, para a estabilidade climática e para a flora 
marinha. Estudos mostram que um dos grupos de seres vivos mais afetados é o 
formado por estruturas calcárias, como conchas, por exemplo. Estas sofrem uma 
descoloração e perdem sua proteção formada por carbonato de cálcio a medida em 
que as águas do oceano se tornam mais ácidas, como resultado da grande quantidade 
de emissões de dióxido de carbono. Por exercerem um importante papel para a base 
da cadeia alimentar marinha, estudar essas estruturas é de extrema importância para 
a manutenção do equilíbrio do ecossistema oceânico. Utilizando materiais simples 
encontrados em casa, como vinagre, bicarbonato de sódio e água, as características 
do oceano foram recriadas, com a simulação de meios com diferentes pH. Ao colocar 
as estruturas calcárias em meios com diferentes níveis de acidez, resultados distintos 
foram obtidos. Os resultados coincidiram com a hipótese de que quanto maior a acidez 
de uma solução, mais drásticas serão as mudanças na massa, cor e formato das 
estruturas calcárias. De acordo com pesquisas anteriores, e com o experimento 
próprio deste projeto, a acidificação dos oceanos é um problema sério que necessita 
ser estudado, já que causa diversos malefícios para o oceano e seu ecossistema. 

Palavras-chave: acidificação dos oceanos; estruturas calcárias; acidez; dióxido de 
carbono 
 

Abstract 

Ocean acidification is a severe problem that leads to various consequences to human 
and animal life, climate stability and marine flora. Recent research has shown that one 
of the most affected groups are the limestone structures, such as shells, for example. 
They lose their color and their protection as the ocean gets more acidic as a result of 
the high amount of carbon dioxide emissions. Since those structures are the basis of 
marine food chains, studying them is extremely necessary to maintain the ocean in its 
healthy balance. Using simple household ingredients such as vinegar, baking soda 
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and water, the marine water characteristics were recreated, but with different pH. 
When solutions with different levels of acidity were put in contact with the limestone 
structures, distinct results were obtained after two weeks. The results matched with 
the hypothesis that the higher the acidity in the solution, the more expressive are the 
changes in weight, color, and shape of the limestone structures put in it the liquids. In 
agreement with previous research and this project's own experiment, ocean acidity is 
a serious problem that needs to be studied, since it causes various harmful 
consequences to the ocean and its ecosystem. 

Keywords: ocean acidification; limestone structures; acidity; carbon dioxide 

 

Introdução 

Há uma famosa frase atribuída a Isaac Newton que diz: “O que sabemos é uma 

gota e o que ignoramos é um oceano”. Esta frase, mesmo que sem nenhuma 

fundamentação teórica ou origem conhecida, é um dito popular muito verdadeiro. 

Considerando que aproximadamente ¾ da superfície terrestre são cobertos por água, 

que o primeiro ser vivo surgiu no oceano e que nestas águas podem-se encontrar 

mais de 70 elementos químicos, é de extrema importância o entendimento e estudo 

de tal ambiente (FREIRE, 2021). 

 O oceano é crucial para a vida como conhecemos hoje, e tal afirmação é 

comprovada pelo fato de que 15 das 23 megacidades do mundo se localizam em 

estuários. Também não se pode ignorar que a primeira civilização do mundo, a 

Mesopotâmia, se localizava entre dois rios (HATJE, et al.,2013). Além do valor 

econômico, o oceano possui imensurável valor ecológico, servindo também, como um 

meio que possibilita o transporte de mercadorias e pessoas.  

 

Imagem 1 - Mapa Global com as megacidades no mundo, sua localização e população 

Fonte: Porto Gente. Disponível em, <https://portogente.com.br/portopedia/84372-megacidade>, 

acesso em 13/05/2021 
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 Dentre as questões não discutidas sobre o oceano está, por exemplo, o fato 

de este ser o "pulmão da Terra'' pois, contrariamente do que a maioria da população 

acredita, ele não está nas florestas, mas sim, no conjunto das algas marinhas que 

produzem em torno de ½ do O2 (gás oxigênio) do planeta (SOUSA, 2020). Na água, 

existe o maior número de filos encontrados, com tamanha diversidade de espécies, 

sendo que o homem conhece hoje em dia apenas 20% delas. Além disso, o oceano 

tem uma enorme influência no clima por meio de suas correntes marítimas. Por último, 

uma parte importante da maioria dos ciclos biogeoquímicos também é realizada nos 

oceanos.  

Com a importância dos oceanos apresentada acima, é trazida então a questão 

da poluição das águas. Iniciando-se pelo aspecto econômico, um estudo do Instituto 

de Ciências Biológicas e Marinhas de Plymouth, em conjunto com a Universidade 

Ártica da Noruega, diz que os efeitos negativos da poluição marinha somam já 2,5 

trilhões de dólares (AUSTEN, et al., 2019). Essa soma traz todas as perdas e danos 

causados pela poluição dos oceanos, como por exemplo a morte de animais, 

formação de ilhas de plástico, entre outros. Este estudo teve o intuito de analisar de 

maneira holística a poluição marinha, apoiando-se em três pilares: custo econômico 

do lixo, impacto no ecossistema e os impactos da síntese do lixo. Tais pilares foram 

avaliados pelas lentes de seus motivadores - como por exemplo, o comportamento 

humano por trás de determinada ação, a indústria e o comércio que motivam tais 

ações e a legislação por trás destas ações. 

É evidente que o homem, porém, vem destruindo o oceano ao longo dos anos. 

O grande acúmulo de lixo e a crescente emissão de CO2, que acaba por ser 

majoritariamente absorvido pelas águas, vêm alterando parâmetros essenciais de 

medição da qualidade da água (FREIRE, 2021). Ao se alterarem a salinidade, o pH e 

a densidade, são ocorridas mudanças nos ecossistemas e nos ciclos biogeoquímicos, 

que têm seus funcionamentos influenciados pelas águas. Com isso em mente, surge 

a necessidade de discutir o problema da acidificação dos oceanos e suas 

consequências em diversas espécies marinhas. 

O oceano pode ser poluído de diversas maneiras. Dentre elas, estão o despejo 

de resíduos industriais, como produtos químicos, a contaminação de lençóis freáticos 

com pesticidas, que acabam por chegar no oceano e contaminá-lo, e a acidificação 

das águas. 
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A acidificação nos oceanos ocorre principalmente em razão do aquecimento 

global, que gera um aumento de temperatura, propiciando maior absorção de CO2 por 

eles. Esse gás reage com a água formando o ácido carbônico, desequilibrando os 

ambientes marinhos, principalmente ao alterar o pH e a composição química da água. 

(SODRÉ, et al.,2016)  

De maneira mais profunda, o que ocorre para a formação de H2CO3 (ácido 

carbônico) é explicado por um estudo da Revista Científica do Centro de Estudos em 

Desenvolvimento Sustentável da UNDB. "Quando o CO2 atmosférico é absorvido 

pelos oceanos, ele é dissolvido na água do mar e produz o ácido carbônico (H2CO3), 

que é instável e libera íons de hidrogênio (H+), deixando íons de bicarbonato (H2CO3
-

) e, em menor quantidade, íons de carbonato. Toda essa dissolução e dissociação 

resulta no aumento da concentração de H+ reduzindo a saturação do íon carbonato, 

e aumentando a acidez dos oceanos, que é medida pelos químicos com famosa 

escala de pH". (SILVA, et al. 2016) 

Imagem 2 - Equação química da reação entre H2O e CO2 

Fonte: Blog spot 

Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fraulmaiden.blogspot.com%2

F2011%2F08%2Fre>  Acesso em 13/05/2021 

A acidificação do oceano é uma forma de poluição cada vez mais preocupante 

e com grande necessidade de ser estudada. O conceito de acidificação pode ser 

definido como deixar um certo meio mais ácido. A definição do termo “meio ácido” tem 

sua base na teoria de Arrhenius sobre a dissociação de íons. Este químico supôs que 

certos eletrólitos podiam dissociar certos íons, por serem partículas carregadas. Tal 

dissociação pode ocorrer sem a ação de um campo elétrico já que os íons são 

carregados. Logo, formulou uma constante “K” baseada na magnitude de dissociação 

de seus íons. Para Arrhenius, ácidos são definidos como substâncias que, em meio 

aquoso liberam íons de hidrogênio (H+) e, em contraponto, bases são substâncias 

que em meio aquoso liberam íons de hidroxila (OH-). A partir disto, criou-se a escala 

de pH, que varia de 0 a 14, em que substâncias com pH menor que 7 são ácidas e 

maiores que 7 são básicas (GAMA, 2007). 
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Imagem 3 – Escala de pH 

Fonte: Toda Matéria 

Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.todamateria.com.br%2

Fo-que-e-ph%2F&psig=AOvVaw0SQc5P1rHjdKQE8haXNo-

r&ust=1621031723589000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDJqvTbx_ACFQAAAAA

dAAAAABAD> Acesso em 13/05/2021 

Esse processo traz consequências para o ambiente marinho, em destaque aos 

calcificadores, como os corais, por exemplo. Com a maior concentração de 

bicarbonato e a menor concentração de carbonato, animais calcificadores não 

conseguem formar suas estruturas de carbonato de cálcio, criando então um 

desequilíbrio (DONEY, 2006). Logo, percebe-se que a acidificação dos oceanos é 

uma das consequências da enorme emissão de CO2 que vem ocorrendo nas últimas 

décadas. Os efeitos da acidificação do oceano podem ser observados na imagem a 

seguir, que ilustra como um grupo de algas verdes afeta diretamente 9 espécies, e 

indiretamente 20 espécies, sendo que a imagem a seguir é apenas o exemplo de uma 

alga em uma cadeia alimentar.  
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Imagem 4- Cadeia alimentar tendo como base flagelados, algas e cianobactérias como produtores 

Fonte: Khan Academy Disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.khanacademy.org%2Fscience%2Fbiolog

y%2Fecology%2Fintro-to-ecosystems%2Fa%2Ffood-chains-food-

webs&psig=AOvVaw22Z2WWn3kJk40wfZpPv2om&ust=1620900357025000&source=images&cd=vfe

&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi83cbyw_ACFQAAAAAdAAAAABAb> Acesso em: 13/05/2021 

A acidificação leva também ao branqueamento de corais, que é um processo 

em que as algas Zooxantelas, que vivem em associação mutualística com os corais, 

são expulsas destes. Em razão do aumento da temperatura, que leva a diminuição do 

pH da água, os corais expulsam essas algas, que trazem coloração a eles. Esse 

processo faz com que os corais fiquem translúcidos, sendo então possível observar 

seu exoesqueleto. A questão crucial do branqueamento de corais é que, com o fim 

dessa associação mutualística, os corais que se beneficiam da energia produzida 

pelas algas e utilizam-nas para aumentar suas taxas de calcificação, tendem a morrer. 

Por outro lado, as algas ficam mais expostas a herbivoria e a nutrientes presentes no 

oceano que são prejudiciais ao seu organismo. Tal questão acarreta um 

desbalanceamento na cadeia alimentar marinha.  

Com isso em mente, é importante avaliar o valor econômico dos corais 

atualmente. Estes, além de incentivarem as atividades turísticas, também são matéria 

prima para certos fármacos, como antibióticos e drogas para regulação da pressão 

arterial.  

Com base nisso, a pergunta deste trabalho é: como a alta emissão de CO2 e 

aumento das temperaturas globais podem influenciar a vida marinha, principalmente 

nos corais e nas algas Zooxantelas? 
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Objetivos 

Objetivos Gerais: 

• Compreender as causas da acidificação dos oceanos e as consequências para 

o ecossistema marinho, com foco nos corais e algas  

Objetivos específicos:  

• Explicar a importância dos oceanos para a sociedade em que vivemos  

• Estudar a relação entre o aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera e pH dos oceanos  

• Compreender as causas de alguns tipos de poluição marinha  

• Simular a acidificação marinha  

• Caracterizar algas e corais e identificar sua importância nos ecossistemas 

aquáticos  

• Compreender a correlação entre a acidificação entre a acidificação dos 

oceanos e o branqueamento de corais.  

• Estudar a relação da temperatura da água com o aumento do pH 

 

Materiais e Método 

Lista de materiais: 

1) 5 béqueres de 50 mL 

2) Água potável  

3) Vinagre de maçã  

4) Água do mar 

5) 10 fitas de pH  

6) 5 estruturas calcárias parecidas (sugestão: conchas)  

7) Caneta permanente 

8) 10 gramas de bicarbonato de sódio  

9) Plástico filme 

Primeiro, numeraram-se os béqueres de 1 a 5 com uma caneta. Em seguida, 

adicionaram-se 30 mL de vinagre no recipiente 1. No recipiente 2 adicionaram-se 

30mL de água potável. No recipiente 3 adicionaram-se 15 mL de água, 15 mL de 

vinagre e 2 g de bicarbonato de sódio. No recipiente 4 adicionaram-se 30 mL de água 

e 5 g de bicarbonato de sódio. No recipiente 5 adicionou-se água do mar, sendo este 
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o copo “controle”. Em seguida, colocaram-se as estruturas calcárias dentro dos 

recipientes, e cobriram-se todos os recipientes com plástico filme. 

  Por fim, analisou-se o estado das estruturas calcárias após o repouso por 2 

semanas, comparando-as com o do recipiente 5 (controle). 

Tabela de composição da água para cada recipiente: 

Recipiente 1 Recipiente 2 Recipiente 3 Recipiente 4 Recipiente 5 

100% vinagre  100% água 

potável 

Aproximadamente 50% 

vinagre e 50% água 

potável  

Obs: o bicarbonato foi 

inserido aos poucos 

para ajustar o pH. 

100% água com 

bicarbonato de 

sódio  

100% água do 

mar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem das conchas logo após terem sido colocadas nas soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem com os pH das fitas em ordem de 1 para 5, da esquerda para a direita 
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Resultados e Discussão 

A observação dos resultados leva à conclusão esperada de que meios mais 

ácidos corroem estruturas calcárias mais facilmente. Como exemplo disso, tem-se o 

recipiente 1, o mais ácido de todos, que foi o que apresentou os resultados mais 

drásticos. A diminuição da massa foi de 2 g para 0,7 g. O branqueamento desta 

concha demonstra de maneira objetiva o que acontece com corais, ou seja, além do 

branqueamento dos corais pela morte das algas que habitam neles, existe também o 

branqueamento pela acidificação do meio onde se encontra. 

Imagem da concha 1 após duas semanas no recipiente 

O recipiente 3 mostrou resultados muito semelhantes aos do recipiente 1, 

apesar de menos drásticos, evidenciando que a acidez é crucial, já que este era o 

segundo recipiente com maior quantidade de ácido. Ocorreu uma queda em massa, 

perda de cor, alisamento da estrutura e diminuição da espessura, porém em níveis 

mais leves, concluindo-se que, caso deixado por mais tempo no recipiente, a concha 

teria obtido o mesmo resultado da 1. Algo que pode ser observado no fundo dos 

recipientes são pequenos pedaços das estruturas que foram corroídas. 
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Imagem dos líquidos dos recipientes 3 e 1 respectivamente após 2 semanas 

Com a análise dos resultados, foi montada uma tabela para organizar os dados: 

Tabela indicando o pH inicial e final de cada meio e massa inicial e final de cada 

concha após duas semanas: 

    

Béquer           

         Meio   pH inicial  Massa inicial (g)   Massa final (g)   pH final 

1  Ácido (vinagre)  3 2 0,7 6 

2 Quase 

neutro (vinagre, 

água e 

bicarbonato de 

sódio) 

6,5 1,9 2,1 5 

3 Ácido (vinagre e 

água)  

5 1,8 1,4 6,5 

4 Básico (água 

e bicarbonato 

de sódio) 

8 1,1 1,1 10 

5 Controle 

(água marinha) 

6,5 9,8 9,8 7 

Com a tabela, foi feita uma análise sobre a questão do pH. Tanto no recipiente 

1 quanto o recipiente 3 houve um aumento no pH, o que provavelmente vem do 
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consumo do ácido durante as reações. Esse aumento foi muito notável neste 

experimento, porém, no oceano, a proporção de água para a concha é muito maior, 

portanto, é possível que estas reações não aumentem o pH como no experimento.  

Também foi produzido um gráfico para observar a perda das massas de cada 

concha após 2 semanas: 

 

É possível notar que o béquer 2, posteriormente, apresentou uma massa maior, 

o que ocorreu devido a imprecisões na medição das massas. 

Nos recipientes 2, 4 e 5 não se obtiveram grandes mudanças, evidenciando que água 

com pH neutro de fato não afeta as estruturas calcárias da mesma maneira que o 

ácido. Além disso, percebe-se que a presença de bicarbonato de sódio não alterou 

muito o estado final da concha, mostrando que este não é um dos elementos influentes 

na questão de efeitos da acidez e salinidade do meio em conchas. 

 

 

 

 

Imagem das conchas antes de serem inseridas nos béqueres e após serem retiradas depois de duas 

semanas 
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Conclusão 

Em conclusão, o oceano é de extrema importância para a civilização e, 

principalmente para o ecossistema mundial. Porém, o ser humano tem destruído ao 

longo dos anos o equilíbrio das águas marinhas, não apenas com o descarte de lixo, 

poluição e pesca inadequada, mas também com a acidificação, decorrente da 

emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Com a maior concentração de ácido no 

oceano, uma das consequências mais marcantes é o branqueamento e a 

desestruturação dos corais. Por meio de diversos processos químicos, comprovados 

pelo experimento realizado, percebe-se que de fato um meio mais ácido afeta 

drasticamente as estruturas calcárias e, consequentemente todo o ecossistema 

marinho. Sendo assim, é uma questão de muita importância que merece maiores 

estudos e pesquisas. 
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Resumo 

O grupo acredita que é de extrema importância pesquisarmos a Obsolescência 
Programada, uma vez que é um "método de lucro" que tem sido cada vez mais 
utilizado, principalmente no mercado de tecnologia. Hoje em dia nas empresas, é 
muito frequentemente que tornem seus produtos propositalmente piores, de modo que 
os clientes têm que comprar novos (visto que são poucos os casos de pessoas 
levando seus aparelhos para consertar). O objetivo principal do grupo era avaliar como 
os produtos (no caso, celulares) evoluíram com o tempo, porém o grupo já esperava 
encontrar algumas dificuldades ao longo do caminho ao tentar fazer os experimentos 
por conta própria, visto que precisariam de vários equipamentos aos quais não teriam 
acesso tão facilmente. Para coletar os resultados que precisavam, fizeram uma 
revisão literária com pesquisas e resultados de estudos realizados por grandes 
empresas, por exemplo, a “Which?” (uma empresa britânica), junto com outros artigos 
para complementar seu trabalho. O grupo achou os resultados surpreendentes, 
considerando que as mais desejados e populares empresas tinham os produtos de 
menor qualidade, o que levou o grupo a acreditar que empresas como Apple e 
Samsung (no caso dos celulares) são duas das que mais utilizam a Obsolescência 
Programada em seus produtos. 

Palavras-chave: Smartphones; troca de aparelhos; obsolescência programada; 
economia circular; saúde da bateria, descarte. 

 

Abstract 

The group thinks that I it is of the utmost importance that we research into Scheduled 
Obsolescence since it is a "profit method" that has been increasingly used, especially 
in the technology market. Nowadays companies more often than not make there 
products purposefully worse so that the customers have to by new ones (seeing there 
are few cases of people taking their devices to be fixed). The group's main objective 
was to evaluate how the products (in this case, cell phones) changed over time, 
however the group already expected to find some difficulties along the way on their 
own, seeing they would need several equipments that theY had no access to during 
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the experiment. To collect the results they needed they used the research and the 
findings of studies carried out by large companies, for example Which (a british 
company), they used these along with other articles to complement their work. The 
group found the results shocking, considering the most desired and popular had the 
products with the least quality, which led the group to believe that companies such as 
Apple and Samsung (in the case of cell phones) are two of the companies that most 
use the Scheduled Obsolescence in their products. 

Keywords: Smartphones, Exchange of devices, Scheduled obsolescence, Circular 
Economy, Battery health, Disposal and upgrade of cell phones, Electronic Waste 
 

Introdução 

Nos dias atuais, não é incomum ver diversas pessoas trocando diversos 

aparelhos eletrônicos com uma certa frequência, principalmente quando se tratam de 

celulares. Com mais de 48 milhões de smartphones sendo vendidos em 2019, 

segundo dados da IDC Brasil, registrando um aumento de 3,3% em relação ao ano 

de 2018, não é estranho pensar que esses aparelhos são trocados em um intervalo 

de no máximo cinco anos. 

São vários os fatores que influenciam na troca tão frequente desses aparelhos, 

como os avanços tecnológicos, a concorrência, marketing ou até mesmo o status 

social. Diversas empresas vêm reduzindo o tempo de vida útil de seus aparelhos como 

uma forma de estimular ou até mesmo forçar a compra de um novo dispositivo, já que 

os celulares se tornaram tão essenciais na vida de grande parte da população. 

A fim de trazer reflexões a partir do tema aqui proposto, é necessário falar um 

pouco sobre um conceito que vem se popularizando cada vez mais, porém ainda é 

pouco difundido, a chamada obsolescência programada. O termo refere-se a quando 

um produto é propositalmente feito para se desgastar mais rapidamente, podendo ser 

através de problemas de funcionamento no hardware do aparelho, problemas 

estruturais, falta de atualizações, falta de suporte do fabricante, entre outros. Segundo 

Benito Muros, presidente da Fundação de Energia e Inovação Sustentável Sem 

Obsolescência Programada (Feniss), em uma entrevista dada ao portal El País: “No 

momento, todos os fabricantes de telefones celulares adotam essa prática. Quando o 

celular fica mais lento ou certos aplicativos não funcionam, o usuário já começa a 

pensar que é normal”. Nesse sentido, torna-se possível trazer uma reflexão a respeito 

do que é inovação e até onde vai a criação de produtos ainda melhores, o que são 
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motivos que podem explicar a troca tão frequente de smartphones. Como é 

demonstrado, a troca de celulares acaba por não ocorrer somente por necessidade, 

já que diversas mudanças anuais como evoluções tecnológicas, aparência do produto, 

funções exclusivas ou maior capacidade de funcionamento são constantemente 

renovadas. 

Além disso, cabe discutir até quando há de fato uma obsolescência programada 

ou ela caracteriza-se por ser a chamada obsolescência percebida, que se dá quando 

o consumidor considera o produto que possui obsoleto e, seja por motivos de 

marketing, moda ou percepção pessoal, resolve trocá-lo. 

Entretanto, segundo uma pesquisa feita pelo Idec, Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor, e da Market Analysis, 60% das mulheres trocam seus celulares por 

mau funcionamento, enquanto 55% dos homens os trocam para outros mais 

modernos. Além disso, segundo a pesquisa, 81% dos entrevistados trocam de 

aparelhos sem antes levá-los a uma assistência técnica ou tentar qualquer forma de 

conserto. A imagem abaixo (imagem 1), mostra o tempo de uso em média de cada 

equipamento: 

Figura 1: Tempo de troca de dispositivos eletrônicos (em porcentagem). 

Legenda: Tempo de uso médio antes do descarte em produtos eletrônicos. 

Por fim, outro questionamento possível de ser levantado é a respeito do 

descarte desses dispositivos, que acabam não sendo somente nocivos para a 

sociedade consumidora, mas principalmente para o meio ambiente e o planeta. Não 

só a troca excessiva leva a um acúmulo de produtos descartados, mas também a 

grande maioria deles acaba não voltando a uma cadeia produtiva ou favorecendo a 

chamada “Economia Circular”, que vem sendo cada vez mais estimulada nos últimos 

anos. Dessa forma, tal situação acaba sendo não somente econômica, mas também 
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abrangendo diversas esferas sociais, como grandes corporações ou apenas simples 

consumidores, o que reforça a importância da mesma. Considerando as informações 

acima, a pergunta levantada pelo grupo foi: “O quanto a Obsolescência Programada 

afeta diferentes marcas de celulares e como ela se dá nesses aparelhos?” 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 
● Comparar como os celulares evoluem ao longo do tempo, analisando saúde da 

bateria de duas ou mais empresas telefônicas. 

Objetivos específicos: 
● Comparar estudos já realizados. 

● Analisar dados de desempenho de celulares coletados. 

● Comparar a evolução de desempenho do hardware e do software desses 

aparelhos ao longo dos anos 

● Descobrir o tempo de duração das baterias. 

● Comparar o tempo de duração efetivo com o que é prometido ao consumidor. 

● Avaliar qual produto faz mais jus à sua venda. 

 

Materiais e Método 

Para chegar nas suas respostas, o grupo precisou fazer uma revisão literária, 

analisando experimentos e testes já efetuados por grandes empresas como base para 

a análise feita e a fim de inferir sobre as justificativas de troca de aparelhos celulares 

com frequência.  

Primeiramente, dois dos estudos que o grupo utilizou para chegar às suas 

conclusões e para responder sua pergunta inicial, foram estudos realizados pela 

empresa britânica "Which?". O primeiro deles, compara o gasto de bateria utilizando 

dados celulares, primeiro em ligações telefônicas e depois em uso de internet, entre 

4 celulares diferentes. O estudo testou os seguintes dispositivos: iPhone 7, Galaxy S7, 

HTC 10 e LG G5. Para certificar que todos os aparelhos estivessem contando com as 

mesmas situações, foi utilizado uma ferramenta de simulação de rede que garantia 

rede constante e a mesma luminosidade na tela do celular durante todo o experimento. 

O segundo experimento efetuado pela “Which?” e também analisado pelo grupo, 
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consistia na comparação de quantas horas o produto resistia ligado segundo a 

propaganda com o tempo que o dispositivo realmente aguentava ligado sem nenhuma 

recarga. Os produtos utilizados no segundo estudo, foram o iPhone XR e o Xperia Z5 

Compact. 

Ademais, o grupo utilizou como material para as suas pesquisas o artigo 

chamado: “Obsolescência programada e percebida: Um levantamento sobre a 

percepção do ciclo de vida com usuários de aparelhos celulares”. No material, são 

feitos diversos questionamentos relacionados aos motivos de troca de celulares por 

boa parte das pessoas, além de apresentar uma vasta bibliografia sobre o tema. 

 

Resultados e Discussão 

Resultado do Experimento 1 
Algumas horas após o início do primeiro experimento, a bateria do iPhone 7 

acabou com 11 horas e 52 minutos horas de duração. Após 13 horas do término da 

bateria do iPhone 7, o Samsung Galaxy S7 zerou sua bateria com o total de 24 horas 

e 52 minutos de duração. Horas depois, o LG G5 acabou a bateria com 26 horas e 19 

minutos e por fim, a bateria com mais duração durante o uso de dados celulares em 

ligação, foi a do HTC 10 com exatamente 30 horas e 59 minutos (imagem 2). 

Figura 2: Resultados do experimento 1 em gráficos. 

Legenda: Demonstração ilustrativa dos resultados do experimento 1, feito pela empresa “Which?”. 

Resultado do Experimento 2 

Diferentemente do que estava sendo vendido, o iPhone XR permaneceu ligado 

por apenas 16 horas e 32 minutos, estando bem abaixo das 25 horas de carga 

prometidas pela desenvolvedora (ficando aproximadamente 33,4% a menos do que o 
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prometido). Enquanto isso, o Xperia Z5 Compact surpreendeu as expectativas dos 

pesquisadores, permanecendo-se ligado por 25 horas e 52 minutos, ficando ligado 

aproximadamente 47% à mais do tempo prometido pelos desenvolvedores. 

Os resultados dos experimentos bateram com as hipóteses feitas pelo grupo, 

que eram de que os celulares de marcas mais compradas/populares tendem a utilizar 

mais da obsolescência programada para lucrar mais e com isso fazer um ciclo vicioso 

com o cliente. Um questionamento que o grupo teve após analisar os resultados foi: 

“Porque que os produtos da Apple são tão inferiores em relação à funcionalidade do 

que outros e mesmo assim acaba sendo o ‘sonho de consumo’ da grande parte da 

população?” (imagem 3) 

Figura 3: Gráfico de vendas da empresa Apple. 

Legenda: Gráfico ilustrativo da venda dos produtos da Apple conforme o passar do anos e a evolução 

dos dispositivos. 

Resultado do Experimento 3 

No experimento, um questionário com 37 questões foi divulgado pelas mais 

variadas páginas e grupos no Facebook, pelos quais foi possível perceber algumas 

características essenciais para entender o comportamento das pessoas em relação à 

troca de seus smartphones.  

No dado coletado pelos autores do artigo, o qual é evidenciado na imagem 

abaixo, pode-se perceber que apenas 5% dos participantes disseram que trocaram 

de celular há mais de três anos. Mais da metade das pessoas afirmaram terem trocado 

de aparelho em menos de 1 ano, enquanto 26% disseram ter feito essa substituição 

entre um e dois anos. 



ReviSTEAM  
Turma L – Grupo 11 

 

  

804 

 

 
Figura 4: Tempo desde a última troca de celulares. 

Legenda: Gráfico de setores que mostra o levantamento do tempo desde a última troca de celular. 

Além das informações referenciadas, um possível paralelo que pode ser feito é 

a relação entre a expectativa do tempo de duração de um aparelho celular até que 

seja preciso trocá-lo. Os resultados da mesma pesquisa apontam que 36% dos 

participantes, sendo essa a maior representatividade nesse caso, esperam que os 

celulares durem, pelo menos, dois anos. Já 52% da amostra disseram esperar que os 

seus smartphones durem, pelo menos, 2 anos, sendo que uma parcela significativa 

afirmou esperar uma durabilidade mínima de 3 anos. 

Resultado do Experimento 4 

Na pesquisa feita e divulgada no artigo “Obsolescência programada e 

percebida: Um levantamento sobre a percepção do ciclo de vida com usuários de 

aparelhos celulares”, também mencionado acima, está o dado de 35% das mais de 

500 pessoas participantes considerarem os seus últimos celulares em perfeitas 

condições de uso antes da troca. Por outro lado, os demais 65% dos respondentes 

disseram que seus aparelhos não estavam em boas condições. 
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Figura 5: Destino dado pelos consumidores aos seus dispositivos antigos. 

Legenda: Destinação dada aos aparelhos eletroeletrônicos por consumidores. 

 

Conclusão 

Após a análise de dados referente a vida útil, desempenho entre outras 

características de diversos aparelhos com o intuito de entender mais a fundo a 

obsolescência programada, o grupo chegou em algumas conclusões. Após o estudo, 

foi possível concluir que essa prática é vastamente utilizada por diversas empresas 

de eletrônicos e nos afeta diretamente. Multinacionais como Apple, Samsung, entre 

outras, fazem uso da obsolescência programada a fim de que os consumidores sejam 

obrigados a trocar de aparelhos com mais frequência aumentando assim as vendas 

consequentemente gerando um maior lucro para a corporação. E por fim em relação 

aos dados coletados e analisados pelo grupo experimento se observou que os 

smartphones fabricados pela Apple (Iphone 7 é Iphone XR) tiveram o pior 

desempenho entre os aparelhos analisados. 

 

Referências 

ROSSINI, Valéria; NASPOLINI, Samyra. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E MEIO 
AMBIENTE: A GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRÔNICOS. 21 p. Dissertação () - Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/210565564.pdf. Acesso em: 14 mai. 2021. 

EL PAÍS. Um celular poderia durar 12 anos se sua vida não fosse encurtada de 
propósito: A Espanha não tem legislação que penalize a obsolescência programada. 
2018. Disponível em: ROSSINI, Valéria; NASPOLINI, Samyra. OBSOLESCÊNCIA 
PROGRAMADA E MEIO AMBIENTE: A GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE 



ReviSTEAM  
Turma L – Grupo 11 

 

  

806 

 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. 21 p. Dissertação () - Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/210565564.pdf. Acesso em: 14 mai. 2021.. Acesso 
em: 14 mai. 2021. 

Tele Síntese. MERCADO NACIONAL DE CELULARES CRESCEU 3,3% EM 2019, 
APONTA IDC BRASIL: Para 2020, a previsão é de alta de 2,0% em smartphones e 
queda de 3,5% em feature phones, mas dólar e coronavírus devem ditar mudanças. 
Tele Síntese. 2020. Disponível em: https://www.telesintese.com.br/mercado-nacional-
de-celulares-cresceu-33-em-2019-aponta-idc-brasil/. Acesso em: 14 mai. 2021. 

ROSA, Mayra. Celular possui menor ciclo de vida entre eletrônicos. Ciclo Vivo. 2014. 
Disponível em: https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/celular-possui-
menor-ciclo-de-vida-entre-eletronicos/. Acesso em: 14 mai. 2021 

SANTOS, Ricardo Henrique Moraes; GUARNIERI, Dra. Patrícia; STREIT, Jorge 
Alfredo Cerqueira. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E PERCEBIDA: UM 
LEVANTAMENTO SOBRE A PERCEPÇÃO DO CICLO DE VIDA COM USUÁRIOS 
DE APARELHOS CELULARES. Salvador. 18 p. Disponível em: 
https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/5886. Acesso em: 7 set. 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
  



ReviSTEAM  
Turma L – Grupo 12 

 

  

807 

 

Impactos de uma dieta vegetariana na sua integração no 

cotidiano de indivíduos 

Marcio B. Britto, Thais Heloá Barrero Silva 

Professor(a) orientador(a): Renato Villar 

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

Atualmente, existe um crescimento no interesse de dietas vegetarianas e/ou veganas 
e em alternativas baseadas em plantas a fim de substituir o consumo de carne 
vermelha. Portanto, analisar as consequências dos estilos de vida vegano e/ou 
vegetariano e sua aceitação é importante para concluir se tais dietas são ou não 
viáveis para substituir dietas à base de carne garantindo o valor nutricional necessário 
para sustentar um corpo humano. Para tanto, os participantes foram orientados a 
escolher um cardápio vegano/vegetariano pré-determinado e a adotar tais dietas por 
um período de dois dias em duas semanas (um dia por semana). Posteriormente, os 
voluntários responderam a questionários que perguntavam como se sentiam após as 
refeições e qual a probabilidade de continuar sua dieta ou de adotar uma nova. De 
modo geral, a maioria dos participantes teve uma reação positiva às dietas e estava 
disposta a mantê-la ou adotar outras semelhantes. Isso demonstra que existe de fato 
uma alta aceitação das dietas veganas e/ou vegetarianas, portanto, pode-se concluir 
que tais dietas não só são viáveis, mas também têm grande probabilidade de serem 
aceitas pela população. 

Palavras-chave: Dieta; Vegetariano; Vegano; Consequências; Aceitação 

 

Abstract 

Acceptance and consequences of vegetarian/vegan diets. Nowadays, there is a 
growing interest in vegetarian and/or vegan diets, as well as plant-based alternatives 
to replace the consumption of red meat. Therefore, analyzing the consequences of 
vegan and/or vegetarian lifestyles and their acceptance is important to conclude 
whether or not such diets are viable to replace meat-based ones while guaranteeing 
the nutrition value necessary to sustain a human body. To this end, participants were 
oriented to choose a predetermined vegan/vegetarian menu and to adopt such diets 
for a period of two days over two weeks (one day a week). Afterwards, the volunteers 
answered questionnaires enquiring how they felt after their meals and how likely they 
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were to continue their diet or adopt a new one. Overall, the majority of participants had 
a positive reaction to the diets and were willing to continue it or to adopt similar ones. 
This demonstrates that there is indeed a high acceptance of vegan and/or vegetarian 
diets, therefore it can be concluded that such diets are not only viable but also very 
likely to be accepted by the population.  

Keywords:  Diet, Vegetarian, Vegan, Consequences, Acceptance.  

 

Introdução 

Em nossa sociedade, a carne vermelha é considerada como um dos pilares da 

sustentação alimentícia humana e, como consequência direta, existem diversos 

investimentos focados no desenvolvimento e produção de tal setor. Com isso, há no 

Brasil, cerca de 66.321.886 hectares (aproximadamente 7,8% da área do Brasil) 

destinados à pecuária onde a morte de gado é diária e visto como uma necessidade 

a fim de satisfazer as demandas da população. 

Os animais nascem, são criados e falecem no mesmo lugar, muitas vezes 

vivendo em condições precárias, em locais apertados e sujos, vivendo vidas curtas e 

penosas, até seu eventual óbito para a produção de carne. De acordo com a ONG 

Mercy for Animals, a maioria dos animais morre durante a infância, e os que vivem só 

chegam a uma fração da sua expectativa de vida média. Frangos, por exemplo, 

geralmente morrem depois de 40 dias, sendo que sua expectativa de vida é de 8 anos. 

Além de ser extremamente cruel com os animais, essa prática é danosa para o meio 

ambiente, já que milhares de km² de florestas são destruídas para a criação de pastos 

para gado. 

Logo, esse projeto existe para analisar uma possível alternativa, o 

vegetarianismo. E a partir dele, identificar os efeitos de saúde que tal opção 

apresentaria para um indivíduo que possui uma dieta baseada no consumo de carne 

vermelha e estudar os impactos do consumo de carne bem como introduzir uma dieta 

sem carne em famílias carnívoras e estudar a sua aceitação. 

Uma dieta que se baseia nos ideais vegetarianos requer o consumo de 

diferentes alimentos a fim do indivíduo obter os nutrientes necessários para manter 

uma vida saudável sem o consumo de carne vermelha. Além disso, a mudança de 

uma dieta no cotidiano de um indivíduo pode provocar alterações no estado 

psicológico deles. 
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Um corpo humano adulto necessita, em média, de 2000 quilocalorias (ou 

8400kJ), sendo que cerca de 60% dessas calorias são adquiridas através do consumo 

de carboidratos, que são facilmente adquiridos ao consumir alimentos como batatas, 

arroz, pão, cogumelos, entre outros. Lipídios representam aproximadamente 35% das 

calorias necessárias para suprir um ser humano, e as proteínas representam 20%. 

Embora a maioria das proteínas consumidas pelo ser humano derivam da 

carne, é possível sobreviver e ser saudável em uma dieta sem carne, consumindo 

apenas alimentos vegetais contendo proteínas. Devido à variação das necessidades 

de cada pessoa existem diversos tipos de dietas vegetarianas, como é evidenciado 

em “the eating patterns of vegetarians may vary considerably.“ (CRAIG et al., 2009, 

página 2). 

Existem diversos tipos de dietas vegetarianas. A dieta Ovolacto permite o 

consumo de ovos e derivados de leite, enquanto a Lacto não permite o consumo de 

ovos. A dieta Estrita não permite nem ovos, nem leite e derivados, e a dieta vegana 

não permite nenhum alimento (ou produto) de origem animal. A dieta Crudívora 

permite o consumo de leite, ovos e frutos do mar, enquanto a Frugívora não permite 

o consumo de frutas e certos vegetais.  

Pergunta do Projeto 

Quais efeitos que a redução do consumo de carne vermelha pode ter no corpo 

e no meio ambiente? 

 

Objetivos 

       Objetivo geral: 

- Definir a aceitação de uma dieta sem o consumo de carne vermelha. 

    Objetivos específicos: 

- Formar um cardápio que atende as necessidades nutritivas humanas sem o 

consumo de carne vermelha. 

- Incrementar tal cardápio uma vez por semana. 

- Realizar um questionário para identificar as reações ao cardápio. 

- Identificar padrões entre as experiências relatadas pelos voluntários. 

 

Materiais e Método 
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Lista de Materiais: 

● Alimentos de cada cardápio; 

● Questionários; 

Questionário primeiro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCxFLMM03-

JWLjeSL2pmpnvsHQOcUPKNkHqTsmDZrMunJ8VQ/viewform (visualizar) 

Questionário segundo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdO5adGEGL-xnabaNHNkWHlsq-

2PKW5wpesTGKg-epKSSOw/viewform (visualizar) 

Questionário quarto: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepfqeSENbNoJpQnU61V24bDH9VqAK

_X8JM-X74GxatwiniVQ/viewform (visualizar) 

Método do experimento: 

No começo do estudo, as pessoas interessadas em participar do projeto 

receberão, através de seus e-mails, links que as levam a questionários, a seguir, os 

voluntários responderão um questionário informando sobre seus hábitos. Em seguida, 

as refeições dos participantes serão preparadas a partir da escolha de um cardápio 

que contém apenas alimentos vegetarianos. Posteriormente, os indivíduos 

responderão, no final do dia, a um questionário que proporcionará dados em relação 

à experiência de cada pessoa com as refeições. Tal procedimento se repetirá na 

semana seguinte. A seguir os voluntários responderão um terceiro questionário que 

recolherá as impressões de cada indivíduo ao longo do projeto. Logo, tais informações 

passarão a ser analisadas pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ReviSTEAM  
Turma L – Grupo 12 

 

  

811 

 

Cardápios: 

 

Cardápio 1 
 

Reggeli (café da 
manhã) 

Ebád (almoço) Vacsora (jantar) 

Banana prata  Arroz branco cozido   Sopa de ervilha (sem 
bacon)  

Maçã vermelha  feijão cozido  Pão Francês   

Suco de laranja  Ovo frito  Bolo de laranja  

Pão na chapa (com 
manteiga)  

Salada de Maionese (batata, 
cenoura e vagem)  

 

 
Bolo de laranja  

 

 

 
Cardápio 2 

 

Reggeli (café da 
manhã) 

Ebád (almoço) Vacsora (jantar) 

Morango  Brócolis cozido   Repolho 
assado  

Uvas  Cenoura assada  Batata assada  

Suco de maçã  Grão de bico cozido  Arroz cozido  
 

Salada de pepinos, tomate, alface e 
rúcula  

Brigadeiro 

 

Cardápio 3 

 

Reggeli (café da manhã) Ebád (almoço) Vacsora 
(jantar) 
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Café (incrementos como açúcar, 
leite vegano e chocolate são 
permitidos)  

Macarrão Integral a Bolonhesa 
vegano (molho de tomate e 
proteína de soja) 

 Sopa de 
feijão  

Pão na chapa com requeijão 
(vegano) 

Suco de Abacaxi  Pão 
Francês   

Melancia 
 

Abacaxi  

 

Resultados e Discussão 

Com os questionários respondidos, o grupo pode atestar que a maioria dos 

participantes (cerca de 70%) relataram que ficaram satisfeitos depois das refeições. 

Os participantes também avaliaram suas refeições com notas altas, entre 6 e 10.  
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Além disso, apenas cerca de 20% dos voluntários sentiram algum tipo de dor 

em seus corpos ou a falta de carne em seus cotidianos. 

 

Outrossim, os participantes, em sua maioria, optaram por realizar as dietas em 

dias da semana ao invés de finais de semana, com preferência para quintas-feira. 

 

 

 

No final do experimento, os voluntários relataram que, em geral, se sentiam 

fisicamente melhores em relação aos seus estados no início do projeto. Eles também 

demonstraram que caso fossem manter a dieta, 69,2% faria por conta de questões 

com o meio ambiente, 53,8% devido a preocupações com animais e outros 53,8% por 

conta de melhorias à saúde. Por outro lado, caso a dieta não fosse continuada, 38,5% 

dos participantes declararam que seria por conta da baixa acessibilidade de alimentos 

vegetarianos. 
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Discussão 

Em geral, as hipóteses do grupo sobre a aceitação da nova dieta pelos 

voluntários foram refutadas, visto que a maioria dos participantes relata ter se sentido 

bem após adotar dieta sem carne. Além disso, cerca de 65% dos voluntários 
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afirmaram ter grande intenção de reduzir o consumo de carne e seguir com dietas 

vegetarianas/veganas após o estudo, embora, cerca de 20% dos participantes 

declararam seguir dietas vegetarianas previamente à conclusão do estudo. Retirando 

esse grupo da contagem, se vê que cerca de 45% dos participantes do estudo 

provavelmente adotarão dietas sem carne no futuro. Isso mostra que a aceitação de 

dietas vegetarianas/veganas por voluntários que costumavam comer carne é 

significativamente maior do que o grupo esperava, o que mostra que as pessoas são 

mais propensas a aceitar mudanças na sua alimentação do que se pensa. 

 

Conclusão 

Em síntese, durante o trabalho, o grupo foi capaz de observar as mudanças 

nos indivíduos que participaram da dieta, isso é, o objetivo geral foi atingido. 

Outrossim, a fim de traçar tal meta, houve a elaboração de três cardápios que seguem 

os valores vegetarianos e, posteriormente, suas adições no cotidianos dos voluntários. 

Os participantes também responderam três questionários que coletaram dados em 

referência às impressões deles em frente ao projeto, ou seja, os objetivos específicos 

foram completados. Em resumo, todos os objetivos foram realizados, e a adesão de 

uma dieta com a ausência de carne foi na maioria bem recebida. 
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SOBREVIVÊNCIA 
 

Seja lá, ou seja, aqui, existem condições mínimas de sobrevivência. Para 

aqueles que escolheram estudar a colonização de Marte, como obter 

oxigênio e água, como se proteger da intensa radiação UV? E para 

aqueles que ficarão na Terra, como implementar as condições de higiene 

e saúde, mínimas necessárias numa pandemia, por exemplo? Venha 

sobreviver nesta trilha cheia de vida! 

 
 
 
  
 



ReviSTEAM  
Turma A – Grupo 04 

 

  

818 

 

Formas de algas produzirem gás oxigênio visando a colonização de 
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Resumo 

É um fato que o gás oxigênio é crucial para a existência de todos os seres vivos. 
Mesmo assim, a ausência de responsabilidade quanto à contaminação prejudicial 
desse gás, tem influenciado a quantidade de substâncias poluentes a avançar. Dessa 
forma, o debate sobre uma possível colonização espacial tornou-se um tema urgente, 
tendo o planeta Marte como alvo de pesquisa e desenvolvimento para este projeto. 
No entanto, a maior preocupação é a imensa divergência quanto aos níveis de gás 
oxigênio que constituem a atmosfera da Terra (21%) e de Marte (0,13%). Após meses 
de intensas pesquisas, o projeto foi desenvolvido para estudar uma produção 
substancial de gás oxigênio pelas algas, considerando que esses organismos 
fotossintéticos participam da maioria dos ecossistemas, realizando fotossíntese e, 
portanto, produzindo O2. Analisando em primeira instância o experimento realizado 
por Monteiro, em 2008, no qual algas adultas foram coletadas e mantidas em 
condições semelhantes às de seus ecossistemas naturais por alguns meses, seguido 
do estudo realizado por Soares de Araújo, 2013, que alegou a O consumo médio de 
gás oxigênio de um homem adulto é em torno de 200mL, essas algas, quando 
cultivadas em larga escala e sob variáveis ideais, são potenciais produtoras de 
oxigênio. Levando isso em consideração, a hipótese de promover essa forma de 
produção de gás oxigênio para a colonização de Marte pode ser viável. 

Palavras-chave: Algás; gás oxigênio; Marte; consumo; produção de gás oxigênio; 
colonização marciana. 
 

Abstract 

It is a fact that Oxygen is crucial for the existence of all living beings. Still, the absence 
of responsibility concerning the harmful contamination of this gas, has influenced the 
amount of polluting substances to advance. Thus, the debate about a possible space 
colonization became an urgent topic, having the planet Mars as a target of research 
and development for this project. However, the greatest concern is the immense 
divergence regarding the levels of oxygen gas constituting the atmosphere of the Earth 
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(21%) and Mars (0.13%). After months of intensified research, a project was developed 
aiming to study a substantial production of oxygen gas by algae, considering that these 
photosynthetic organisms take part in most ecosystems, performing photosynthesis 
and, therefore, producing O2. Analysing in the first instance the experiment fulfilled by 
Monteiro, in 2008, in which adult algae were collected and kept under similar conditions 
to their natural ecosystems for a few months, followed by the study conducted by 
Soares de Araújo, 2013, which claimed the average consumption of oxygen gas of a 
grown man being around 200mL, disclosed that algae, when cultivated on a large scale 
and under ideal variables, are potential oxygen producers.Taking that into account, the 
hypothesis of promoting this form of oxygen gas production for the colonization of Mars 
may be viable.. 

Keywords: Algae; oxygen gas; Mars; consumption; production of oxygen gas; 
martian colonization. 
 

Introdução 

Um dos principais embates na sociedade é a produção de gás oxigênio e sua 

importância aplicada tanto no dia a dia como em eventos pontuais. O gás que constitui 

21% da atmosfera terrestre assume um papel importantíssimo na vida do ser humano 

possibilitando-o respirar e se associando a outros diversos processos importantes 

para o bom funcionamento do organismo. Além de ser importante na indústria, sendo 

utilizado para fundições e fabricação de peças, na medicina, sendo usado para a 

oxigenoterapia e anestesia, na elaboração de alternativas para o saneamento 

ambiental. Apesar do ter caráter vital, o gás oxigênio tem sofrido devido a negligência 

humana em sua totalidade. A emissão em excesso de gases poluidores por meio de 

transportes, indústrias, mineração, uso de aerossóis e queimadas tem afetado o ar 

que se respira e prejudicando processos do organismo que necessitam de gás 

oxigênio mas não recebem o suficiente pois os gases tóxicos emitidos impossibilita o 

transporte de O2 pelo corpo.  

Observando a evidente necessidade do gás oxigênio para a sobrevivência de 

todos os seres vivos, notamos que o nível de tal gás presente na atmosfera marciana, 

é demasiado inferior do que o da atmosfera terrestre. Enquanto vivemos em ares 

compostos por cerca de 21% de O2, infelizmente Marte oferece apenas 0,13% 

(SAMPEDRO, 2014), esse é um dado relevante pois, com tantos problemas climáticos 

evidentes, a discussão de colonização e exploração espacial se torna cada vez mais 

real, elegendo o planeta Marte como opção para desenvolvimento do projeto. Em 
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condições de repouso, um adulto tende a consumir pouco mais de 200 mL de O2 

(aproximadamente 1 kcal) por minuto (SOARES DE ARAÚJO et al., 2013), por essa 

razão, encontrar uma maneira de produzir gás oxigênio suficiente para suprir o 

consumo de um adulto é essencial para avançar na colonização de Marte. Visando 

melhorar a situação atual de falta de gás oxigênio em razão do excesso de poluição 

no ar terrestre e uma possível colonização de Marte é necessário a manutenção e 

produção de gás oxigênio para a sobrevivência em ambos os lugares. A alternativa 

escolhida como objeto de estudo na produção desse gás essencial foram algas. 

As algas são os principais materiais de estudo por serem tão acessíveis. São 

organismos ancestrais e presentes na maioria dos ecossistemas, sejam terrestres ou 

aquáticos, (AZEVEDO et al.,2019) que através da sua contenção de clorofila 

consegue realizar a fotossíntese, produzindo gás oxigênio (VIDOTTI et al., 2004). 

Macroalgas, por exemplo, do gênero Gracilaria foram promissoras na investigação, 

indicando altos níveis de oxigênio em seus frascos de cultivo após observação e coleta 

de dados de Outubro de 2007 até Fevereiro de 2008 (MONTEIRO, 2008).  

 
Figura 1: variação sazonal da produção de oxigênio por quatro espécies de algas do gênero 

Gracilaria. (MONTEIRO, 2008) 

Com a variação da intensidade de luz, da espessura da cultura e do volume da 

suspensão, a taxa de evolução de gás oxigênio é evidente, a figura 1 demonstra que 

com todas essas variáveis o mês mais produtivo foi Novembro. A partir de cálculos é 

possível estimar que para fornecer as necessidades de gás oxigênio de um homem, 
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seria necessário 70cm3 e 30kw em energia (SHULER et al., 1970). O estudo é 

motivado pela pergunta: algas são capazes de produzir níveis de gás oxigênio para 

sustentar a vida em outro planeta? Para respondê-la, o grupo pesquisou e investigou 

sobre a produção de gás oxigênio por meio de algas, comparando estudos já 

existentes. Após isso, conduziu e verificou os índices de oxigênio necessários para 

um ser humano adulto, averiguou o tempo necessário e a geração do gás por meio 

das mesmas. Além disso, foi debatida a viabilidade de estabelecer tecnologias com 

algas em ambientes domésticos e industriais.  

 

Objetivos 

- Analisar a produção de gás oxigênio por meio de algas 

 Objetivos específicos: 

- Determinar os valores de consumo de oxigênio de um ser humano adulto. 

- Analisar algas de gêneros diferentes na produção de oxigênio na cultura. 

- Analisar a variação de luz e temperatura da cultura. 

- Calcular a quantidade de algas que seriam necessárias para suprir valores humanos 

de oxigênio. 

- Estudar a viabilidade de estabelecer tecnologias com algas em ambientes 

domésticos. 

- Estudar a viabilidade de estabelecer tecnologias com algas em ambientes industriais. 

- Identificar o gênero de alga mais benéfico. 

  

Materiais e Método 

O grupo utilizou diversos estudos auxiliando na pesquisa, elegendo como 

principais “Análise sazonal da produção de oxigênio por quatro espécies de 

macroalgas marinhas do gênero Gracilaria” e “Medida do consumo máximo de 

oxigênio: valioso marcador biológico na saúde e na doença’’ por terem uma maior 

afinidade e coerência com o tema de análise do grupo. Os materiais utilizados no 

experimento (MONTEIRO,2008) foram: 

- 60g de cada espécie das quatro Macroalgas Gracilaria (Gracilaria birdiae, Gracilaria 

caudata, Gracilaria domingensis, Gracilaria wrightii). 

- 4800 mL de água do mar 
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- 30 frascos 

- Tanque de 200.000 L 

- Oxímetro YSI 

- Luxímetro da marca Instruterm modelo MD500. 

Foram coletadas algas adultas das espécies presentes na figura 2 mês a mês no 

período de Outubro de 2007 até Fevereiro de 2008, mantendo a integridade dos tufos 

da espécie a fim se simular de maneira fiel ao ecossistema natural. 

 
Figura 2: Tufos de alga extraídos do banco de algas. Gracilaria birdiae (a), Gracilaria caudata (b), 

Gracilaria domingensis (c), Gracilaria wrightii (d). 

Coletados os 60g de cada espécie, foi colocado 20g de cada espécie em um 

frasco com 400mL de água do mar de maneira triplicata, metade dos vinte e quatro 

frascos com iluminação, e a outra metade sem. Além dos 24 frascos com algas, foi 

colocado nos outros seis frascos apenas água, sem algas, para controle, metade com 

luminosidade, metade sem. Os frascos foram alocados no tanque de 200.000 L 

aleatoriamente e de modo que não se sobrepusessem como demonstra o esquema 

na figura 3. 
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Figura 3: Esquema de distribuição dentro do tanque. 

Durante um período de 33 horas com intervalos de 3 horas foi medido 

temperatura e oxigênio com o Oxímetro YSI e o Luxímetro (Figura 4) dos frascos. 

 

Figura 4: Determinação da iluminação. 

Para a continuação do estudo foi estabelecido o valor médio de consumo de 

gás oxigênio de um homem adulto em situação de repouso por 200mL por minuto, ou 

3,5 mL O2.kg-1.min-1 (SOARES DE ARAÚJO,2013), aproximadamente 288.000mL 

por dia. 

  

Resultados e Discussão 

Os experimentos realizados por Monteiro resultaram em um padrão ao longo 

dos meses na produção de oxigênio, O maior teor de oxigênio dissolvido foi observado 

às 09:00 h, sendo acima de 20 mg/L nos meses de outubro e novembro e abaixo 

desse valor, nos meses de dezembro e janeiro, ficou entre 15 e 20 mg/L e fevereiro 

com cerca de 11 mg/L. O mês de Novembro contou com o valor mais alto de produção 

de gás oxigênio atingindo aproximadamente entre 20 e  23 mg.L-1 principalmente no 

horário das 9 horas. O gráfico da figura 5 mostra esses dados. 
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Figura 5: Produção média de gás oxigênio, ao longo do dia, por algas do gênero Gracilaria no mês de 

Novembro. 

Com exceção de Novembro, em que todas as algas apresentaram pouquíssima 

diferença nos valores de produção, a Gracilaria wrightii atingiu os menores índices de 

produção já que sua forma tem um talo cilíndrico bem espesso, logo uma menor 

quantidade de tecido periférico onde os pigmentos ficam, expostos à radiação solar, 

elemento essencial na fotossíntese. Já a Gracilaria domingensis contém a maior área 

exposta à radiação solar e apresentou altos índices de produção de gás oxigênio. 

Esse resultado que relaciona superfície-volume demonstra que as algas que 

apresentam a maior proporção dessa relação tem um maior potencial fotossintético, 

consequentemente, maior produção de gás oxigênio.  

O horário de maior produção das plantas se deu às 9 horas, não coincidindo 

com o horário de maior luminosidade que é meio-dia. Isso pode ser explicado pois as 

12 horas, além da maior luminosidade há também maior temperatura, e segundo 

Werlinger e Krisler (1994), o potencial produtivo das algas aumenta funcionalmente 

com a temperatura até atingir o potencial máximo, passando do potencial máximo, 

qualquer aumento na temperatura resultará em uma queda na produtividade. Logo, o 

maior potencial das algas é atingido às 9 horas e a maior temperatura ao meio-dia, 

mais alta que 28°C, como pode ser verificado na figura 6, que é a temperatura comum 

do ambiente natural das espécies, já inativa o processo fotossintético das plantas. 
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Figura 6: Variação sazonal da temperatura da água durante o experimento, em dois momentos do 

dia. 

Os resultados também demonstraram que em todo o período escuro, o oxigênio 

foi consumido completamente. Esse é o ponto em que a taxa de produção 

fotossintética se iguala ao consumo da planta. 

Com esses resultados se conclui que algas são potenciais produtoras de 

oxigênio, se cultivadas até 28°C, com luminosidade, maior proporção superfície-

volume, e em água do mar. O oxigênio que não é consumido é absorvido pelo meio é 

dispersado pela atmosfera para auxiliar na respiração celular de todos os seres 

heterotróficos. Além da espécie Gracilaria wrightii, que teve um pior desempenho, as 

outras 3 espécies, se cultivadas em maior quantidade, suprimiram os valores de 

consumo de gás oxigênio de um homem adulto em repouso estabelecidos por Soares 

de Araújo. Por isso, em ambientes domésticos e menores, a possibilidade de 

implementar uma tecnologia de Macroalgas pode ser considerada. Pensando em 

ambientes industriais e uma colonização interplanetária, as algas podem ser um 

recurso para produzir gás oxigênio para suprir grandes demandas sendo cultivadas 

em quantidade massiva em grandes instalações destinadas apenas a essa tecnologia. 

 

Conclusão 

A intenção do grupo ao conduzir esse estudo foi verificar a possibilidade das 

algas produtoras de gás oxigênio auxiliarem na colonização de Marte através de uma 

comparação e contribuição de estudos já feitos. Foi concluído que sendo cultivada em 

larga escala em ambientes próprios com as variáveis ideais necessárias, em uma 
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viagem interplanetária ou ambientes industriais seria viável, já que a quantidade de 

Macroalgas que seriam cultivadas poderia suprir o gás oxigênio preciso. Explorando 

melhor as situações no ambiente marciano, o impasse de temperaturas muito abaixo 

do necessário poderiam ser resolvidas com lâmpadas de cultivo, que além de fornecer 

luminosidade, apresentam temperatura regulável, superando essa dificuldade. Além 

disso, o solo marciano possui água salgada, elemento essencial no momento de 

cultivo das plantas escolhidas, facilitando e viabilizando essa inovação. O único ponto 

a se discutir é se o custo valeria a pena, porque a tecnologia apresentaria eficácia. 

Porém em ambientes menores e mais simples, como os domésticos, há possibilidade 

de cultivar com as condições ideais de luminosidade e temperatura, sem um custo tão 

grande e com instalações menores. As espécies Gracilaria caudata, Gracilaria birdiae 

e Gracilaria domingensis tem potencial suficiente para integrar em uma tecnologia 

para produzir oxigênio e melhorar a qualidade da atmosfera. A espécie Gracilaria 

wrightii pode ser incorporada na tecnologia, mas devido a sua forma, não apresentará 

o mesmo rendimento que as outras. 
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Resumo 

A humanidade, na frente astronômica, tem grandes objetivos traçados para os anos 
que estão por vir. Um deles é a colonização do nosso vizinho cósmico vermelho, 
Marte. Para transportar a matéria prima necessária para estabelecer a base da nossa 
colônia, inúmeros foguetes teriam que ser lançados cheios de cimento e tijolos. 
Entretanto, e se existisse um jeito de produzir materiais de construção em Marte, 
assim, salvando espaço nos foguetes para equipamentos mais cruciais? Para 
responder essa pergunta, nosso grupo adotou uma metodologia mais “direta” no 
nosso projeto, envolvendo etapas onde estávamos com a mão na massa. Usando 
ingredientes como óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de cálcio, óxido de 
magnésio, terra, areia, água (destilada, normal e salgada) e argila, fomos capazes de 
criar um solo artificial bastante semelhante ao de Marte. Após criar três tijolos com o 
solo sintético, e outros três utilizando terra normal, reportamos que, ao considerar a 
redução de gravidade em Marte (63% mais fraca que na Terra), os tijolos feitos com 
o solo marciano foram os mais resistentes. E assim, concluímos que o solo de Marte 
poderia sim ser usado para criar um material resistente o suficiente para construir uma 
colônia marciana. 

Palavras-chave: Marte, Astronomia, Extraterrestre, Construção. 

 

Abstract 

When talking about astronomy, humankind has set its sights on much bigger goals, 
like colonizing the red planet. To transport the necessary resources needed to 
establish the foundation of our colony, countless rockets would need to be dispatched 
with just building material like cement and bricks. But, what if we could manufacture 
said materials up there to save room for more crucial equipment on our spacecrafts? 
To answer this question, we adopted a “hands-on approach” per se. Using ingredients 
like iron oxide, aluminum oxide, calcium oxide, magnesium oxide, regular soil, sand, 
water (distilled, regular, and salty) and clay, we managed to create an artificial soil 
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much similar in composition to the one present in Mars. After creating three bricks with 
Mars soil, and another three with regular soil, we reported that, when taking into 
account the gravity reduction in Mars (around 63% weaker than Earth’s), the bricks 
made with the artificial social proved to be resistant and reliable. We then concluded 
that, using the soil and sand present in Mars, it would be possible to manufacture a 
strong enough material to support construction. 

Keywords: Mars, Astronomy, Extraterrestrial, Construction. 

 

Introdução 

  Devido à crescente demanda de energia da população global, a raça humana 

emite cerca de 50 bilhões de toneladas de gases promoventes do efeito estufa. 

(RITCHIE e ROSER. 2020). Por causa disso, a camada de ozônio e outras partes da 

atmosfera são continuamente afetadas. Primeiramente, por que habitar Marte? Caso 

o planeta permaneça exposto por tempo suficiente, será inabitável. Com isso, diversos 

estudos e pesquisas do setor científico são direcionados à possibilidade de colonizar 

outros planetas, Marte possuindo as melhores condições dos demais planetas 

vizinhos.  

Supondo que missões preparatórias já tenham sido conduzidas, um local para 

o estabelecimento da base marciana precisará ser determinado.  

O planeta vermelho, embora rochoso, não é tão semelhante à Terra. Marte 

possui gravidade e pressão atmosférica drasticamente menores, com uma amplitude 

térmica significativamente mais alta. (SHARP, 2017). Foram também registradas em 

Marte fortes tempestades de areia, que carregam consigo partículas de pó que podem 

danificar equipamentos. (NASA, 2020). Com estes desafios presentes, é crucial que 

o posicionamento das edificações seja minuciosamente escolhido.  

Para evitar que espaçonaves fiquem lotadas com materiais de construção, 

engenheiros determinaram que o solo marciano pode ser aproveitado se as 

construções forem planejadas corretamente. Um exemplo no qual o solo apresentaria 

utilidade seria na proteção dos habitats contra a radiação solar. Isso pode ser feito 

apenas cobrindo as construções com o regolito, como pode ser visto a baixo. Além 

disso, o solo de Marte possui todos os ingredientes necessários para a sintetização 

de concreto (outros materiais como plástico e silício também podem ser produzidos 

em Marte). (JABER, 2020) 
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Imagem 1: Um estabelecimento espacial na superfície marciana. 

  
Imagem 2: A utilização de regolito para protegê-la da radiação solar. 

 

Na Terra já são vistas as adaptações feitas a edificações com a intenção de 

contrapor condições territoriais não favoráveis. Um dos exemplos são as palafitas, 

construções que ficam mais altas com relação ao solo em regiões que apresentam 

grandes níveis de água em determinadas épocas do ano, estão presentes na 

Amazônia, Pantanal e em países da África e da Ásia. 
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Palafitas em Lagos, Chile. 

 
 No Japão já são construídos prédios com engenharia anti-sísmica por causa 

de frequentes terremotos. Esses prédios têm molas no meio de sua fundação e 

oscilam com os tremores, diminuindo os danos. 

 

 
Desenho que mostra a tecnologia anti-sísmica utilizada em edifícios. 

 
Uma das consequências mais comuns de construções não planejadas é o 

deslizamento de terra, que pode causar morte e destruição de moradias. 

 Em consideração dos problemas e soluções apresentadas, pode-se concluir 

que planejamento prévio é essencial para a construção segura em áreas remotas.  
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Neste artigo será discutida a seguinte pergunta: "Qual seria o modo mais 

eficiente e seguro de construir em Marte considerando as diferenças climáticas e 

territoriais do planeta?”  

 

Objetivos 

Geral:  

Determinação dos possíveis meios e localizações que apresentam riscos 

naturais menores e recursos vantajosos para a construção de uma colônia marciana.  

Específico:  

• Determinar que leva a uma menor demanda de materiais de construção vindos 

da Terra.  

• Além disso, citar os materiais que não são naturais de Marte e que deverão ser 

transportados através de um meio.  

• Também, levantar as adaptações estruturais que serão necessárias para lidar 

com as condições planetárias de Marte.  

 

Materiais e Método 

Materiais:  

Tijolo de solo terrestre 

• Terra 100g 

• Óxido de alumínio 15g 

• Óxido de ferro 15g 

• Oxido de cálcio 15g  

• Argila 20g 

• Água doce (torneira) 25ml 

Tijolo de solo marciano: 

• Areia 60g 

• Óxido de alumínio 15g 

• Óxido de ferro 15g 

• Oxido de cálcio 15g  

• Argila 20g 
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• Água doce (torneira) 20ml 

• Água salgada 20ml (0,7g de sal para 35g de água) 

• Água destilada 20ml 

Métodos: 

Tijolo de solo terrestre: 

O experimento realizado pelo nosso grupo tinha como objetivo determinar se 

era possível utilizar o solo de Marte para sintetizar algum tipo de material de 

construção com a menor quantia de auxílio de matéria terrestre possível. 

Para iniciar o experimento, criamos pequenos tijolos usando os materiais de 

solo terrestre. Após isso, separamos o tijolo (ainda “líquido”) em três potinhos 

diferentes, para maximizar a chance de sucesso de pelo menos um tijolo.  

Esses três potes tinham respectivamente: 58g, 58g e 55g. 

Tijolo do solo marciano: 

Depois de misturar as substâncias e dividimos a massa em três potes e em 

cada um foi usado um tipo de água: doce, salgada e destilada. 

Os potes ficaram respectivamente com 44,8g, 44,6g e 44,8 g. 

Processo do experimento: 
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Resultados e Discussão 

A partir da imagem, pode se ver que os tijolos menos quebradiços são os dois 

localizados na parte inferior da imagem. Tijolos na direita são terrestres e tijolos a 

esquerda são marcianos. 
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Ao analisar as imagens, pode se perceber que as rachaduras, tanto em seu 

tamanho e formato, são parecidas. Entretanto, o pote contendo o tijolo marciano, (feito 

utilizando água destilada) apresenta rachaduras mais aparentes em alguns locais. 

 

Conclusão 

Com essa análise, embora serem extremamente similares, pode se dizer que 

o tijolo terrestre seria mais resistente do que seu opositor, uma vez que, quando 

exposto a pressão e estresse de uma construção, as rachaduras poderiam causar 

uma ruptura, e consequentemente, o colapso do tijolo.  

Entretanto, esse seria o caso na Terra. Temos que considerar a diferente 

atmosfera entre os corpos celestes para alcançar uma resposta concreta. 

O puxo gravitacional da Terra é medido como aproximadamente 10 metros por 

segundo ao quadrado. Marte possui um puxo muito menor, medido em 3,7 metros por 

segundo ao quadrado. 

Isso quer dizer que, existe uma diferencia maior de 40% entre o peso de algo 

na Terra e em Marte. Portanto, assumindo que os únicos fatores que diferenciem os 

tijolos sejam as rachaduras, o tijolo marciano seria mais efetivo do que o terrestre 

graças ao diferencial gravitacional entre os planetas. 
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Imagem 1 e 2: solo de marte para proteção: 
Building a Masbate is a Horrible Idea: Let’s do It! 2019.  
1 Vídeo (9 min). Publicado pelo canal Kurzgesagt. Disponível em: 
https://youtu.be/uqKGREZs6-w 
Acesso em: 09/05/2021 
Encontradas nos minutos 3:30 e 3:42 respectivamente. 

Imagem 3: Palafitas 
https://st3.idealista.pt/news/arquivos/styles/imagen_big_lightbox/public/2019-
07/palafitos_castro.jpg?sv=G4d4SL8I&itok=vpmz3QX6 

Imagem 4 : Engenharia anti-sísmica 
R3629e3db8ed012777ccd1cdc59934edb (655×470) (bing.com) 
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Konrado Nakandakare, Rafaela Delai Sposito. 

Professor(a) orientador(a): Lucianne Leigue  

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

Com as complicações causadas pela pandemia da COVID-19, consideramos muito 
importante que as pessoas compreendessem realmente porque usamos máscaras 
faciais e como elas realmente funcionam. O nosso principal objectivo com este projeto 
era analisar qual máscara proporcionaria uma melhor filtragem do ar, tornando-a a 
escolha mais segura. O projeto aborda a filtragem da poluição encontrada no ar que 
respiramos através das máscaras que o mundo descobriu ao longo do último ano e 
meio. Para tornar este projeto possível, utilizamos 3 tipos diferentes de máscaras 
(uma descartável, uma N95 e um tecido) e café em pó. Basicamente, tínhamos um 
aspirador em um lado da máscara e um copo cheio de café no outro. Quando o 
aspirador foi ligado, sugou o pó através da máscara e depois pudemos analisar 
(utilizando um microscópio) qual máscara que tinha grãos de café de baixa qualidade 
que passavam através do tecido. Os resultados da experiência mostram que a 
máscara N95 tem maior eficiência na filtração, seguida da máscara de tecido e, por 
último, da máscara descartável, como previsto. Por conseguinte, concluímos que os 
diferentes materiais utilizados na produção das máscaras e o número de camadas em 
cada uma delas fazem uma diferença significativa na retenção da poluição. 

Palavras-chave: poluição; máscara; filtração; ar; eficiência 

 

Abstract 

With the complications caused by the COVID-19 pandemic, we considered very 
important that people actually understand why we wear face masks and how they really 
work. Our main goal with this project was to analyze which mask would provide better 
filtration of the air, making it the safest choice. The project approaches the filtration of 
the pollution found in the air we breathe through the face masks the world discovered 
over the last year and a half. To make this project possible, we used 3 different types 
of masks (a disposable, a N95 and a fabric) and powder coffee. Basically, we had a 
vacuum cleaner on one side of the mask and a glass full of coffee on the other. When 
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the vacuum was turned on, it sucked the powder trough the mask and then we were 
able to analyze (using a microscope) which mask had lass coffee grains that passed 
through the fabric. The results of the experiment show that the N95 mask has greater 
efficiency in filtration, followed by the fabric mask and, lastly, the disposable mask, as 
anticipated. Therefore, we concluded that the different materials used in the production 
of the masks and the number of layers in each of them make a significant difference in 
the retention of pollution. 

Key words: pollution; masc; filtration; air; eficiency  

 

Introdução 

Diante de uma situação como a qual se vive, com a pandemia causada pelo 

SARS-CoV-2 (Coronavírus), o ar respirado voltou a ser um tema frequente nas 

manchetes. Não é surpresa alguma que, desde a 1ª Revolução Industrial, a poluição 

atmosférica vem se intensificando cada vez mais e acabou gerando preocupações em 

cientistas com relação ao efeito estufa e buracos na camada de ozônio. Muitas 

cidades, atualmente, requerem a utilização de máscaras por conta da poluição, 

porém, com a nova doença, esse tipo de proteção veio a ser obrigatória. 

Em países com poluição significativa, como a China e Coreia, o uso de 

máscaras nas ruas para se proteger da poluição é normalizado. “Outra evidência dos 

benefícios do uso das máscaras pôde ser vista em países e regiões que já tinham o 

costume de usá-las para o controle de infecções – como a Coréia do Sul, Cingapura, 

Taiwan e Japão. Durante a pandemia, eles tiveram um número menor de mortes e de 

casos graves.” (SILVA.,2020). 

Mesmo após o Covid-19 estar sob controle, o ar atmosférico seguirá em seu 

processo de poluição constante. Diante disso, a qualidade do ar acaba se tornando 

prioridade para pesquisadores do mundo inteiro que buscam soluções tanto para a 

diminuição considerável da quantidade de poluentes emitidos na atmosfera quanto 

para a preservação da saúde humana ao longo deste processo. “o material particulado 

(PM10), é um grande problema em quase toda a Ásia, ultrapassando 300 μg / m3 em 

muitas cidades. O ozônio apresenta valores médios que excedem os valores da 

diretriz selecionados em todas as análises, demonstrando que é um problema global.” 

(BALDASANO et al., 2002). 
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A escolha do tema do projeto foi feita a partir da análise e pesquisa realizadas 

sobre a qualidade do ar e a filtração do mesmo. A grande concentração de poluentes 

na atmosfera interfere na saúde e no bem-estar dos seres humanos, podendo trazer 

diversas consequências, tais como câncer de pulmão, DPOC (Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica), Bronquite, entre outros, que eventualmente podem levar à morte. 

“Em 2012 a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou cerca de sete milhões de 

mortes no mundo decorrentes da poluição do ar a partir de fontes urbanas e rurais” 

(MIRAGLIA et al., 2014). Institutos da área da saúde e hospitais (HC-FMUSP, FMUSP, 

FAPESP) afirmam que o uso de máscaras pode reduzir o número de casos, uma vez 

que não só retém os poluentes, mas também as bactérias e vírus. “Air pollution was 

responsible in 2015 for 19% of all cardiovascular deaths worldwide, 24% of ischaemic 

heart disease deaths, 21% of stroke deaths, and 23% of lung cancer deaths.” 

(LANDRIGAN.,2016). 

Uma máscara tem sua qualidade de filtração do ar, durabilidade e reciclagem 

todas baseadas na mesma coisa: a composição da trama que a forma. Existem 

diversos tipos diferentes de máscaras, como as de tecido, as cirúrgicas, as caseiras, 

as chamadas N95 e muitas outras. 

 

Imagem 1 - Imagem retirada do site Brasil61, reportagem “Conheça os tipos de máscaras e como 

cuidar corretamente da sua durante a pandemia de Covid-19” 
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Como vemos na Imagem 1, cada máscara tem sua função e é destinada a 

proteger grupos sociais diferentes dentro da realidade do Covid-19. Em nosso projeto, 

entretanto, o projeto não visa focar na eficácia deste item contra o vírus, e sim contra 

poluentes atmosféricos diversos. Se analisarmos a composição do material de cada 

máscara podemos perceber que, no caso das máscaras caseiras de pano (que são 

as confeccionadas pela população) deveriam seguir um padrão para serem eficazes, 

mas a falta de informação sobre o assunto pode levar as pessoas a não seguirem as 

orientações da OMS e, por conta disso, a utilizarem máscaras que não as estão 

protegendo efetivamente. 

 

Imagem 2- Imagem retirada do site Brasil de Fato, reportagem “Saiba quais são os tecidos 

recompensados pela OMS para as máscaras de pano caseiras” 

Qual tipo de máscara é mais eficaz na proteção contra a poluição atmosférica? 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Verificar a eficácia de máscaras utilizadas para filtragem de poluentes do ar 

que respiramos. 

Objetivos específicos 

- Usar diferentes tipos de máscaras; 

- Simular a poluição atmosférica de diferentes maneiras com diferentes materiais; 

- Observar qual tipo de máscara irá filtrar melhor o ar; 

 

Materiais e método 

Materiais 

1ª tentativa de experimento 

Foram utilizados 3 materiais diferentes: 

1. Um aspirador 

2. 3 tipos de máscaras (N95, tecido e descartável) 

3. 4 algodões diferentes para a distinção entre os processos 

2ª tentativa de experimento 

Foram utilizados 3 materiais diferentes: 

1. Um aspirador 

2. 3 tipos de máscaras (N95, tecido e descartável) 

3. Copo de vidro com 10 gramas de pó de café 

Análise dos resultados: 

1. Microscópio  

2. 3 placas de vidro de aproximadamente 3 centímetros por 1 centímetro  

3. Fita adesiva durex 

Métodos 

O experimento consistiu em amarrar a máscara na boca do aspirador (com um 

pedaço de algodão entre eles) e deixar o aspirador ligado em uma janela por um 

tempo indeterminado. Esse processo foi repetido 4 vezes: uma vez com cada máscara 

e uma apenas com o algodão para servir de grupo de controle, assim pode se observar 

a qualidade de filtração de cada uma das máscaras. 
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Inicialmente, o grupo separou todos os materiais necessários para o 

experimento, sendo eles: os 3 tipos de máscara (pano, cirúrgica e N95), um aspirador 

de pó e 3 discos de algodão, além de elásticos de dinheiro, como evidenciado na 

figura 3. Então, foi montado o dispositivo, amarrando o disco de algodão ao aspirador 

e a máscara em cima dele, utilizando os elásticos, como mostra a figura 4. Dessa 

forma, o dispositivo ficou em uma janela e ligado por volta de 5 minutos. Em seguida, 

foi repetido os mesmos passos do item anterior com os outros dois tipos de máscara 

(figura 5). Finalmente, analisou-se qual dos algodões estava mais limpo, ou seja, os 

resultados. 

 

 
Imagem 3 – Desenho dos materiais utilizados no experimento 

 

 
Imagem 4 – Representação em desenho do experimento 
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Imagem 5 – Desenho do teste com diferentes tipos de máscara 

 

Resultados e discussão 

Após a observação das 3 máscaras através de um microscópio, conseguiu-se 

as seguintes imagens: 

Imagem 6 - microscópica da máscara descartável 

Imagem 7 - microscópica da máscara de tecido 

Imagem 8 - microscópica da máscara N95 
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Pode-se ver claramente na imagem 1 os grãos de café que a máscara não 

filtrou muito mais visíveis que nas outras duas. A máscara de tecido vem em segundo 

lugar como a que menos filtrou, uma vez que é possível ver um número maior de grãos 

do que na N95. 

Seguem abaixo imagens dessa etapa do experimento:  

 

Laboratório de STEAM   

Imagem 9 

Máscara descartável 

analisada através de 

uma lente de 

microscópio 

Imagem 10                           

Amostras de cada 

máscara analisadas no 

microscópio aumento 

2x  

Imagem 11 

 

Os experimentos feitos pelo grupo mostram-se similares a outras pesquisas e 

testes realizados por órgãos de educação e saúde. Entretanto, um estudo feito pela 

Agência FAPESP, que analisou a eficiência de mais de 200 tipos de máscara 

evidenciou que as mais eficientes são as cirúrgicas e as N95, e as menos eficazes 

são as de tecido. Assim, percebe-se uma divergência de resultados, devido as 

limitações do ambiente de pesquisa. Enquanto o grupo utilizou métodos mais simples 

e acessíveis, os cientistas utilizaram um equipamento que produz partículas de 

aerossol de tamanho extremamente semelhante as partículas do SARS-Cov-2. 

Portanto, em futuros experimentos seria válido considerar novas formas de comparar 

a eficiência por meio de partículas mais similares aquelas que são o foco da pesquisa.  
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Imagem 12 – Comparação dos diferentes tipos de máscaras e suas composições 

 

Conclusão 

Após realizar o experimento, o grupo concluiu que a máscara mais efetiva 

dentre as utilizadas é a N95, uma vez que, com base na análise do microscópio, é 

possível ver que passaram menos grãos de café por ela, e portanto ela fez um melhor 

trabalho de filtração, diferentemente da máscara descartável que, a partir destes 

mesmos resultados, pode ser classificada como a menos efetiva das três, por 

apresentar uma maior quantidade de grãos de café que passaram por ela durante o 

experimento. 
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Resumo 

A Terra está chegando ao seu limite e a possibilidade de colonizar Marte, na tentativa 
de preservar a humanidade, apresenta várias adversidades, sendo uma delas a 
comida. Tendo esta necessidade específica em mente, o objetivo principal deste 
experimento é analisar o crescimento de sementes de feijão em uma simulação do 
solo marciano. Usando vasos de plástico, a reprodução do solo, repolho, vinagre, 
húmus de minhoca e terra, o grupo conseguiu alterar propriedades químicas e testar 
o desenvolvimento das sementes em diferentes cenários. Após algumas semanas, o 
brotamento de alguns grãos foi observado em quase todos os vasos. Na análise final, 
concluiu-se que o experimento atendeu ao objetivo central, embora nem todos os 
grãos tenham se desenvolvido, não sendo possível afirmar o sucesso total do estudo. 

Palavras-chave: Terraformação; Simulação do Solo, Agricultura, Feijões; pH; 

Nitrogênio 

 

Abstract 

Earth is reaching its limit and the possibility of colonizing Mars, in an attempt to 
preserve humankind, presents various adversities, one of those being food. Having 
this specific need in mind, the main objective of this experiment is to analyze the growth 
of bean seeds in a simulation of the Martian soil. Using plastic vases, the soil 
reproduction, cabbage, vinegar, earthworm humus, and dirt, the group was able to 
alter chemical properties and test the development of the seeds in different scenarios. 
After a couple of weeks, the sprouting of some grains was observed in almost all of the 
vases. In the final analysis, it was concluded that the experiment fulfilled the central 
goal, although not all of the grains developed, making it impossible to affirm the 
complete success of the study. 

Keywords: Terraforming; Soil Simulation; Agriculture; Beans; pH; Nitrogen. 
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Introdução 

 Sabe-se que, gradativamente, as mudanças climáticas provocadas pelo 

homem, bem como o consumo exacerbado, o violento desmatamento e a extração 

excessiva de recursos naturais terrestres estão levando o planeta ao seu limite. 

Atualmente, uma série de possibilidades para a garantir a sobrevivência da espécie 

humana são colocadas em pauta; e uma delas é a possível colonização de outro 

planeta.  

A ideia da transferência da vida para outro local deixou de ser algo tão utópico; 

e em documentário produzido pela BBC Earth (“Expedition New Earth”), Stephen 

Hawking afirmou que os humanos precisarão estar prontos para deixar a Terra daqui 

a cem anos. Entretanto, para que tal evento ocorra, o planeta de destino deve ter 

características similares à Terra. Levando em conta essa condição, o destino menos 

inviável é, atualmente, Marte. O dia marciano é semelhante ao terrestre por conta do 

seu eixo de inclinação; há uma atmosfera, ainda que rarefeita; e o planeta vermelho 

possui água nos 3 estados físicos da matéria (apesar do recurso hídrico não ser 

abundante). Devido a tais características, o planeta tornou-se o principal destino para 

uma futura colonização.  

Entretanto, uma série de fatores ainda impedem a efetiva sobrevivência em 

Marte, como por exemplo o seu clima hostil. Uma das soluções seria a “terraformação” 

do planeta vermelho, ou seja, tornar suas condições semelhantes às terrestres e 

compatíveis com a vida humana, modificando sua temperatura, atmosfera e criando 

uma biosfera (MOSS, 2006). Todavia, é um projeto que demanda muito tempo, capital 

e não garante 100% de eficácia. Portanto, para que os objetivos desse projeto sejam 

alcançados, o grupo optou por considerar um ambiente onde Marte já estaria 

“terraformado” e apresentaria características similares às da Terra.  

Partindo desse pressuposto, além de um ambiente relativamente habitável, a 

sobrevivência dos seres humanos depende de sua alimentação. É pelo consumo 

alimentício que as pessoas obtêm todos os nutrientes para um bom funcionamento do 

corpo e a energia necessária para a realização das atividades diárias. Para atender a 

demanda populacional, a agricultura é o processo mais utilizado para a produção de 

alimentos no mundo e necessita de bons solos para a sua efetiva realização. 

Consequentemente, é necessário que a viabilidade de agricultura no solo marciano 

seja analisada. Portanto, a justificativa para a realização desse projeto constitui - se a 
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partir da necessidade de um solo minimamente fértil para atender às demandas de 

uma futura população colonizadora. Um bom solo agrícola deve ser constituído por 

metade de componentes sólidos e metade de poros. Sua composição baseia-se em 

45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de água e 25% de poros para a 

penetração de ar. (ROSA, A. H.; ROCHA, J. C., 2003)  

Após estudos, foi detectado que o solo marciano possui uma superfície 

arenosa, rochosa e levemente alcalina de pH de aproximadamente 7,7 e é análogo a 

diversos solos terrestres, como do Havaí, do Deserto do Atacama, e do Deserto de 

Mojave. A composição do regolito marciano é de majoritariamente dióxido de silício e 

óxido de ferro III, óxido de alumínio, óxido de enxofre, feldspatos, piroxênio e óxido de 

cálcio não havendo presença de vestígios de matéria orgânica tornando o solo estéril 

e potencialmente tóxico. (BANIN, A.; CLARK, B. C.; et al., 1992; MARLLOW et 

al., 2008; ORZECHOWSKA et al., 2011; SAVAGE, 2017).  

Levando em consideração os fatos apresentados, o grupo propõe a testagem de 

plantação em uma simulação regolito marciano a fim de responder a seguinte pergunta: Tal 

substrato se mostraria propício para uma possível agricultura, após modificações? A variável 

a ser utilizada será algumas condições químico-físicas (pH e nível de nitrogênio). Como não 

é possível a obtenção do solo de Marte e não é viável a compra do spin-off já produzido pela 

NASA, vendido pela “The Martian Garden”, o grupo criará uma simulação, baseada na 

composição do produto que já existe, utilizando-se de materiais e métodos mais acessíveis 

 

 

Figura 1: Exemplares do Spin-off produzido pela NASA 

Fonte: Compilado do site The Martian Garden 
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Objetivos 

Objetivo geral  
Avaliar o crescimento de feijão em uma simulação do solo marciano. 

 
 
Objetivos específicos  

• Tentar reproduzir o solo de Marte, baseado em um Spin-off da Nasa;  

• Investigar os materiais necessários para o plantio;  

• Modificar determinadas condições do solo (pH e nível de Nitrogênio) utilizado;  

• Plantar feijão em diferentes amostras do solo modificado;  

• Analisar o crescimento das plantas em cada amostra do solo;  

• Compreender os resultados obtidos e a viabilidade da técnica em uma possível 

colonização de Marte.  

 

Materiais e Método 

Materiais  

Os materiais utilizados no experimento estão listados abaixo e expostos na tabela:  

• 4 sementes de feijão por vaso (total de 40 sementes);  

• 10 vasos pequenos para a plantação (capacidade: 400ml);  

• 2kg de solo marciano simulado pelo grupo;  

• Repolho – alcalinização do solo;  

• Vinagre de maçã – acidificação do solo;  

• Húmus de minhoca;  

• Fita medidora de pH;  

• 40mL de água por vaso por dia, durante aproximadamente 30 dias;  

Tabela 1: Composição do solo produzido pela NASA, percentual por peso. 

ID MMS-1 MMS-2 Média em Marte 

SiO2 49,40 43,80 43,52 

Fe2O3 10,87 18,37 18,28 

Al2O3 17,10 13,07 8,64 

CaO 10,45 7,98 6,09 

MgO 6,08 6,66 6,54 
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SO3 0,10 6,11 6,42 

Na2O 3,28 2,51 2,57 

P2O5 0,17 0,13 0,79 

TiO2 1,09 0,83 0,78 

K2O 0,48 0,37 0,35 

MnO 0,17 0,13 0,32 

Cr2O3 0,05 0,04 0,37 

Total 99,24 100 94,67 

 
Fonte: tabela do site The Martian Garden 

Método  

Primeiramente, foram montados os vasos de controle, que consistiam na 

plantação de 4 sementes de feijão na amostra de terra normal sem alterações, 

e outras 4 sementes no solo marciano simulado sem nenhuma alteração de suas 

propriedades químicas. Logo após a plantação dessas sementes, os vasos receberam 

40ml de água cada.  

Os três vasos seguintes foram montados da mesma maneira. Porém, em cada 

um foi alterado os níveis da variável independente de formas diferentes.  

No vaso 3, utilizou-se água de repolho cozido a fim de tornar o pH do solo mais 

alcalino no solo marciano simulado. No vaso 4, o vinagre foi usado para tornar o pH 

do solo marciano simulado mais ácido. Por fim, no vaso 5, adicionou-se húmus de 

minhoca para fertilizar o solo marciano simulado e a aumentar os níveis de nitrogênio 

do mesmo, propiciando condições mais favoráveis para o crescimento da 

leguminosa.   

Após a introdução de 4 sementes de feijão em cada um dos 3 vasos citados 

acima, todos foram regados com 40ml de água.  

Todos os vasos foram submetidos às mesmas condições de ambiente 

e foram observados por um mesmo tempo. Também foram regados com 40ml 

de água diariamente, durante 25 a 30 dias.  
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Figura 2: Exemplificação das fases do crescimento de um feijão 

 

Figura 3: Processo de composição da simulação do solo de Marte. 

 

Resultados e Discussão 

Após cerca de seis semanas, os resultados obtidos elucidam a hipótese 

elaborada, e podem ser analisados a partir da seguinte tabela: 

Vasos Experimento A Experimento B 

1:  

Controle (terra normal)  
3 de 4 sementes brotaram. 4 de 4 sementes brotaram. 

2:  

Controle (simulação do solo 

de Marte) 

4 de 4 sementes brotaram. 

 

3 de 4 sementes brotaram. 

3: 
1 semente, apenas, brotou. 

 

1 semente, apenas, brotou. 
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Simulação do solo de Marte + 

água de repolho 

4: 

Simulação do solo de Marte + 

vinagre 

Nenhuma semente brotou. 

 

1 semente, apenas, brotou. 

5:  

Simulação do solo de Marte + 

húmus de minhoca 

2 de 4 sementes brotaram. 

 

3 de 4 sementes brotaram. 

 

É importante destacar a escolha do feijão como um dos elementos principais 

deste experimento, tendo em vista sua abundância em nutrientes e casca permeável. 

Fatores esses que, combinados, culminam em seu desenvolvimento facilitado. Dado 

o objetivo de análise de solo deste projeto, além de seu curto prazo de produção, 

mostrou-se necessária tal escolha. 

Verificou-se desenvolvimento das dicotiledôneas em ambos os experimentos, 

porém, em termos de tamanho e quantidade de folhas, o B apresentou maiores 

resultados. É possível inferir que tal discrepância ocorreu devido ao diferente regime 

de água aplicado aos vasos. No experimento A, as plantas foram regadas diariamente, 

com 40ml de água, mesmo após a germinação de algumas sementes. Já no 

experimento B, foi adotada a mesma estratégia no início, mas depois que as primeiras 

sementes brotaram, os vasos passaram a ser regados cerca de quatro vezes por 

semana, com 50ml de água.  

Experimento A                                                     Experimento B 
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Em A e B, verificou-se primeiramente o desenvolvimento do vaso 1, o qual 

continha apenas terra normal e servia como controle. Posteriormente, as sementes 

do vaso 5 germinaram e desenvolveram-se, de forma a permanecer como únicos 

crescimentos visíveis durante duas semanas o conteúdo plantado em 1 e 5. Em 

seguida, brotaram as sementes do vaso 2 – também usado como controle, porém com 

o solo marciano simulado. 

No que se refere aos vasos 3 e 4, houve uma diferença em A e B. Em A, houve 

desenvolvimento do 3, fator não verificado em B. Porém, em relação ao vaso 4, o 

contrário ocorreu: em A, não houve nenhum desenvolvimento, enquanto em B uma 

semente brotou. 

Em linhas gerais, o crescimento das sementes atendeu às expectativas 

anteriormente estabelecidas. Verificou-se que a adição do húmus à simulação do solo 

de Marte possibilitou o progresso adequado das sementes plantadas, de modo a ser 

o mais próximo do vaso 1 em termos de tempo de crescimento. Entretanto, o húmus 

não se mostrou vital ao acontecimento desse processo, uma vez que o vaso 2, o qual 

continha exclusivamente o solo simulado, também apresentou germinação.  
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Na fase final, A e B apresentaram resultados semelhantes – se desconsiderada 

a questão do desenvolvimento maior visto em B pela variável do regime de água. Em 

suma, foram observados os fatores descritos acima. Abaixo, os registros visuais dos 

resultados obtidos.  
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O plantio dos feijões, bem como o crescimento e desenvolvimento de suas 

sementes, esteve sujeito a variáveis determinadas por aspectos físico-químicos. O 

primeiro deles e o de maior destaque é o que trata do regime de água, como foi 

supracitado.  

Em segundo lugar, a compactação dos solos analisados, após a adição de 

água, também influenciou neste processo. A simulação do regolito marciano tornou-

se mais densa e com aspecto “barroso” no decorrer do experimento, o que não foi 

verificado, por exemplo, nos vasos 1 e 5, que continham terra normal e a simulação 

com húmus, respectivamente. 

Além disso, verificou-se que os feijões no regolito demonstraram acentuada 

sensibilidade a variações de pH, uma vez que os vasos 3 e 4, que continham água de 

repolho e vinagre, respectivamente, foram os que apresentaram os piores resultados.  
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A nitrogenação do solo, propiciada pelo húmus de minhoca no vaso 5, 

corroborou o crescimento e desenvolvimento das plantas, obtendo, inclusive, 

resultados semelhantes ao vaso 1 - controle, com terra normal. 

 

Conclusão 

Com base nos resultados obtidos, considera-se que o experimento 

atingiu o êxito, uma vez foi possível a análise do crescimento do feijão na simulação 

do regolito marciano produzida pelo grupo. Entretanto, não é possível afirmar a total 

factibilidade da técnica utilizada numa futura colonização marciana, já que não foram 

todos os experimentos realizados 

que apresentaram resultados positivos. Portanto, mais testes deveriam ser 

realizados, a fim de aprofundar a análise outrora realizada pelo grupo e comprovar o 

quão viável seria uma tentativa de agricultura em Marte. 
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Resumo: 

Depressão é um dos distúrbios mentais que mais afeta os idosos. A prevalência da 
doença e como ela se manifesta pode variar de acordo com a situação vivida pela 
pessoa. O plantio é uma atividade acessível e econômica, capaz de trazer benefícios 
diretos e indiretos para a saúde. Investigações anteriores mostram resultados 
positivos na minimização da depressão, porém esses estudos não existem em 
quantidade significativa. Levando isso em consideração, esse projeto tem como 
objetivo montar um protótipo de horta-vertical e estudar as melhores condições para 
o crescimento das plantas. Além do mais, compreender através de um questionário, 
o interesse dos mais velhos em jardinagem. O experimento mostrou que manjericão, 
orégano, menta e endro são boas opções para serem cultivadas em São Paulo. A 
pesquisa de opinião revela que idosos mostram um grande interesse na horticultura, 
uma vez que 92,9% gostaria de ter sua própria horta-vertical. Baseado nisso, é 
possível concluir que jardinagem é uma opção interessante na batalha contra 
depressão ou solidão na comunidade de pessoas mais velhas, um tema importante, 
muitas vezes subestimado. 

Palavras-chave: depressão; horta-vertical; ancião; prevenção; tratamento 

 

Abstract: 

Depression is one of the mental illnesses that most affects the elderly. The prevalence 
of the disease and how it manifests itself can vary according to the situation 
experienced by the person. Taking care of plants is an accessible and inexpensive 
activity, capable of bringing direct and indirect benefits to health. Previous investigation 
shows positive results in the minimization of depression, but those studies are not in a 
significant number. Taking that into consideration, this project aims to set up a vertical 
garden prototype and study the best conditions for plants to grow. It also aims to learn 
through a questionnaire, the interest of about the interest of elderly people (65 years 
old and older) in gardening. Research has shown that basil, oregano, mint and dill are 



ReviSTEAM  
Turma C – Grupo 01 

 

 

860 

 

nice options to be cultivated in São Paulo. The opinion poll reveals that aged people 
show great interest in horticulture, once 92,9% would like to have their own vertical 
garden. Based on that, it is possible to conclude that gardening is an interesting option 
in the battle against depression or loneliness among older people, an important subject 
that is often overlooked. 

Key words: depression; vertical garden; ancient; prevention; treatment 

 

Introdução:  

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a quantidade 

de casos de depressão cresceu em 18% em 10 anos, e apesar de associada aos 

jovens, são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados por essa doença. 

Podendo ser desencadeada por uma mistura de fatores biológicos, psicológicos e 

sociais, a depressão não tem uma causa específica, mas em pessoas mais velhas 

pode estar relacionada ao abandono familiar, limitações físicas, sentimento de 

inutilidade e solidão. Fabiano Armentano, coordenador da equipe de psicogeriatria do 

AME, explica que “Para aqueles que vivem com a família e estão inseridos na 

comunidade, a prevalência de sintomas depressivos gira em torno de 15% da 

população idosa. Esse número pode dobrar quando nos deparamos com idosos 

institucionalizados, que estão em casas de repouso ou asilos”. 

A depressão, em qualquer fase da vida, pode prejudicar muito a qualidade de 

vida do paciente, porém em idosos isso tende a se intensificar, fazendo com que a 

recuperação de outros problemas de saúde seja mais lenta e complicada. Diferente 

de tristeza, a depressão pode durar meses ou anos, e devido ao grande estigma ainda 

presente na sociedade, a ausência de ajuda pode agravar ainda mais os casos. Além 

do desânimo profundo, sintomas físicos são extremamente frequentes podendo se 

apresentar em forma de falta de energia, disposição e fome, alterações no sono, 

incômodos intestinais, além de dificuldades cognitivas como perda de memória, falta 

de concentração e dificuldade de raciocínio, sendo a consequência mais grave o 

suicídio, sete vezes mais comum em idosos do que em jovens adultos. 

O tratamento da depressão em idosos é feito através de uma combinação de 

medicamentos antidepressivos com psicoterapia e terapias ocupacionais, como 

estímulo para realizar atividades que retomam o prazer de viver e que mantenham o 

indivíduo ativo tanto física como mentalmente. A hortoterapia vem ganhando espaço 
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dentro das estratégias de promoção da saúde, e por mais que ainda não haja uma 

comprovação científica a respeito de seus efeitos terapêuticos, tem sido cada vez 

mais utilizada para auxiliar o tratamento e prevenção de doenças crônicas e 

desequilíbrios emocionais, como depressão.  

A implementação de hortas em instituições de longa permanência traria 

inúmeros benefícios. O trabalho terapêutico na horta ajuda no processo de cura de 

transtornos mentais, sendo um espaço de convivência e harmonia entre os pacientes, 

que compartilham conhecimentos e experiências, além fazer com que se encontre 

razões para viver. Ademais, é válido citar sobre a economia e sustentabilidade trazida 

pela horta. Instituições mantidas pelo governo, com orçamentos escassos e 

insuficientes aproveitariam os produtos plantados para a alimentação dos residentes, 

que além de comerem o que plantaram, poderão desfrutar de uma alimentação 

saudável, e tudo isso reduzindo gastos com certos produtos. Em relação à 

sustentabilidade, hortas-verticais representam uma ótima alternativa para reciclagem 

de garrafas PET.  

Sendo assim, a implementação de hortas verticais trataria vantagens para a 

sociedade global. Proteger e cuidar dos idosos é um ato de gratidão, prezando pela 

conservação de suas experiências, sabedorias e princípios, que representa papel 

fundamental na transmissão de valores, preservação de tradições e herança cultural. 

Junto disso, ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente, 

preservando o planeta e seus recursos naturais.  

De acordo com pesquisas, as pessoas idosas são menos valorizadas em meio 

a sociedade. Nos dias de hoje, aquele que não produz não serve absolutamente para 

nada. A sociedade é obrigada a produzir absurdamente para ser ou ter alguma coisa. 

Com o passar dos anos, a “temida velhice” chega, e com ela, os problemas de saúde 

e alimentação, despesas com medicamentos e doenças. Sem sombra de dúvida, 

chegar à terceira idade não é nada fácil. (OERJ, 2017). 

Conforme a pessoa vai envelhecendo e “ficando de lado”, a depressão pode 

tomar conta da vida do idoso e assim trazendo inúmeros problemas.  
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Imagem 1 – Tabela de sintomas depressivos em idosos 

A depressão consiste em enfermidade mental frequente no idoso, associada a 

elevado grau de sofrimento psíquico. Na população geral, a depressão tem 

prevalência em torno de 15% (Kaplan et al., 1997); em idosos vivendo na comunidade, 

essa prevalência situa-se entre 2 e 14% (Edwards, 2003) e em idosos que residem 

em instituições, a prevalência da depressão chega a 30% (Pamerlee et al., 1989). 

(Stella et al., 2002). 

Devido aos números, pesquisas foram feitas para descobrir métodos de curar 

a depressão nos idosos, e uma das principais soluções levantadas foi a terapia 

ocupacional. A terapia ocupacional é uma profissão muito ampla, que tem um olhar 

holístico, global do paciente, por isso as formas com que o terapeuta ocupacional atua 

são múltiplas. Algumas das principais atividades que essa profissão pode realizar e 

que contribui para a saúde do idoso: Atividades de vida diária (comer, vestir, higiene 

pessoal); atividades de vida prática (fazer compras, telefonar, cozinhar); atividades 

sociais (passeios, visitas, comemorações de festas); atividades culturais (audições 

musicais, peças teatrais); atividades artesanais (pintura, cerâmica, crochê) entre 

outros tipos de atividades. (ALMEIDA, 2017). 

Dentre as atividades de terapia ocupacional, aparece a horticultura que pode 

ser desenvolvida até em vasos ou pequenos canteiros. Porém, quando há maior 

fragilidade ou dificuldades para posturas forçadas, podemos construir estruturas para 

garantir conforto e funcionalidade no plantio e manutenção de uma horta. Plantar e 
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cultivar ervas e temperos para depois utilizá-los aumenta muito o prazer do consumo, 

sendo muito indicado para pessoas idosas, desde que as dimensões do espaço 

ofereçam boa condição de alcance. (PORTAL DO ENVELHECIMENTO, 2016). 

Em relação a plantação, esperado é que as plantas cresçam se desenvolvam 

bastante, uma vez que o endro, manjericão, menta e orégano são populares e 

conhecidos pela facilidade de seu cultivo. As descrições teóricas ideais de cultivo, que 

pesquisamos, não destoam fortemente das condições que encontramos aqui em São 

Paulo. 

Com isso, fica o questionamento:  

A implementação de hortas-verticais em instituições de longa permanência poderia 

ajudar na cura da depressão de idosos? 

 

Objetivos  

Objetivos Gerais: 

Realizar um estudo sobre um modelo de horta vertical identificando 

facilidades/dificuldades em seu cultivo. Realizar também, uma breve pesquisa, por 

meio da aplicação de um questionário, em uma amostra de pessoas com idade maior 

ou igual a 65 anos, de classe média alta, a fim de verificar possível interesse em 

cultivar uma horta vertical em suas casas. 

Objetivos específicos: 

-Investigar sobre o interesse de idosos em hortas, plantio 

-Construir um modelo de horta-vertical 

-Descrever o passo a passo da montagem da horta  

-Verificar facilidades e dificuldades com o cultivo da horta. 

 

Materiais e método: 

-4 Garrafas PET de 1 litro 

-Fio de varal  

-Terra 

-Mudas de plantas: 
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I. endro 

II. manjericão 

III. menta 

IV. orégano 

-Solda para furar as garrafas 

-Água para regar 

-Tesoura 

Primeiramente é necessário cortar a parte lateral da garrafa, por onde a planta 

irá crescer, com ajuda de uma solda ou tesoura. Em seguida serão feitos furos na 

base, lado oposto à abertura da planta, para passagem de água. Logo depois, dois 

furos próximos à abertura da planta, na parte superior e inferior, onde se passará o 

fio, de náilon ou de varal. A base da horta estará pronta. Em sequência, será 

adicionada na garrafa terra e sementes, ou mudas; no experimento realizado foram 

utilizadas mudas por conta do tempo escasso. A estrutura será pendurada e regada e 

observara-se o crescimento em diferentes condições. Os resultados refletem o lugar 

em que o plantio é realizado; o grupo optou pelo quintal de uma casa, onde recebia 

diariamente luz direta do sol. 

Com base na pesquisa do grupo aspectos climáticos, como a temperatura e a 

umidade do ar exercem grande influência na produtividade da agricultura, uma vez 

que tais aspectos determinam a duração de cada fase de desenvolvimento das 

plantas diversas.  

Logo, realizamos um pequeno levantamento (Duarte, 2003; Paulus, 2005) 

sobre cada amostra de planta que utilizamos, apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1: Endro, Manjericão, Menta e Orégano e condições ideais de cultivo  

Planta Condições ideais de cultivo 
Endro Temperatura entre 6°C e 26°C, com luz solar direta pelo 

menos 5 horas por dia, solo profundo e rico em matéria 
orgânica, sempre úmido, mas não encharcado. 

Manjericão 
 

Temperaturas acima de 18°C, solo fértil, exposição à 6 
horas de luz solar diárias, regando a cada dois ou três dias. 

Menta Temperaturas entre 18°C e 24°C, em local que receba luz 
solar, mas com moderação, e rega regular e abundante. 

Orégano 
 

Temperaturas entre 21°C e 25°C, recebendo luz solar 
direta por algumas horas diárias, mantendo o solo sempre 
levemente úmido. 
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Resultados e Discussão: 

Sobre a horta vertical:  

A seguir, apresentamos as Tabelas 2, 3, 4 e 5, contendo informações coletadas 

durante o cultivo das quatro mudas, respectivamente: Hortelã, Manjericão, Camomila 

e Orégano. 

I. Hortelã 

Tabela 2: Condições climáticas e crescimento do Hortelã 

Data Clima Altura Foto 

26/08/2021 Sol com aumento 

de nuvens ao 

longo do dia e 

pancadas de 

chuva durante à 

noite. 

21,5cm 

 

28/08/2021 Mescla entre sol e 

períodos de céu 

encoberto. 

21,8cm 
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31/08/2021 Tempo seco com 

presença de sol e 

algumas variações 

de nuvens. 

23,3cm 

 

03/09/2021 Temperatura alta 

durante à tarde e 

alguns momentos 

com o céu 

parcialmente 

nublado 

(nebulosidade) 

24,5cm 
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06/09/2021 Tempo nublado, 

chuva fraca e sol 

entre nuvens. 

25,8cm 

 

 

I. Manjericão 

Tabela 3: Condições climáticas e crescimento do Manjericão 

Data Clima Altura Foto 

26/08/2021 Sol com aumento 

de nuvens ao 

longo do dia e 

pancadas de 

chuva durante à 

noite. 

13,7cm 
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28/08/2021 Mescla entre sol e 

períodos de céu 

encoberto. 

14cm 

 

31/08/2021 Tempo seco com 

presença de sol e 

algumas variações 

de nuvens. 

15,4cm 
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03/09/2021 Temperatura alta 

durante à tarde e 

alguns momentos 

com o céu 

parcialmente 

nublado 

(nebulosidade). 

15,7cm 

 

06/09/2021 Tempo nublado, 

chuva fraca, sol 

entre nuvens. 

16,6cm  

 

 

 

 

 

 

 

II. Camomila 
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Tabela 4: Condições climáticas e crescimento da Camomila 

Data Clima Altura Foto 

26/08/2021 Sol com aumento 

de nuvens ao longo 

do dia e pancadas 

de chuva durante à 

noite. 

16cm 

 

28/08/2021 Mescla entre sol e 

períodos de céu 

encoberto. 

16,5 
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31/08/2021 Tempo seco com 

presença de sol e 

algumas variações 

de nuvens. 

17cm 

 

03/09/2021 Temperatura alta 

durante à tarde e 

alguns momentos 

com o céu 

parcialmente 

nublado 

(nebulosidade). 

18cm 

 

06/09/2021 Tempo nublado, 

chuva fraca e sol 

entre nuvens. 

18,2cm 
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III. Orégano 

Tabela 5: Condições climáticas e crescimento do Orégano. 

Data Clima Altura Foto 

26/08/2021 Sol com aumento 

de nuvens ao 

longo do dia e 

pancadas de 

chuva durante à 

noite. 

15,3cm 

 

28/08/2021 Mescla entre sol e 

períodos de céu 

encoberto. 

18,5cm 
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31/08/2021 Tempo seco com 

presença de sol e 

algumas variações 

de nuvens. 

19,5cm 

 

03/09/2021 Temperatura alta 

durante à tarde e 

alguns momentos 

com o céu 

parcialmente 

nublado 

(nebulosidade). 

20,3cm 
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06/09/2021 Tempo nublado, 

chuva fraca e sol 

entre nuvens. 

25,3cm 

 

Através da observação dos dados contidos na tabela pode-se concluir que as 

plantas se desenvolveram de acordo com o esperado, crescendo em média 1cm a 

cada dois dias. Dessa forma, infere-se que a quantidade de sol e água assim como o 

clima (por mais que muito diferente de um dia para outro na cidade de São Paulo) 

foram adequados. Não houve dificuldade no cultivo e as 4 mudas se desenvolveram 

sem que houvesse muito esforço humano para tal. 

Sobre a pesquisa de interesse 

Foi elaborada uma pesquisa de opinião através da plataforma Google Forms 

com o intuído de conhecer as percepções de pessoas com 65 anos ou mais em 

relação a hortas verticais. 13 respostas foram obtidas, e 92,3% afirmaram que 

gostariam de ter uma horta vertical própria. Ao pedir para comentarem palavras que 

vem à mente ao observar fotografias de hortas verticais, plantação, cozinhar, tempero, 

natureza e sustentabilidade foram algumas das respostas. Para os entrevistados, 

cuidar da horta significa cuidar de si e traria benefícios para a saúde. Dentre as 

vantagens apontadas, se destacaram em maior quantidade: alimentos sem 

agrotóxico, praticidade, bem-estar próprio e melhorias na saúde tanto metal como 

física.  
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Respostas como “Traria benefícios, pois seriam alimentos orgânicos e não 

prejudiciais à saúde” e “Gosto muito de plantas, então adoraria ter uma horta vertical. 

Temperos fresquinhos são melhores para a saúde” foram frequentes. 

 

Conclusão: 

Levando em consideração os resultados obtidos com o experimento de 

construção e cuidados da horta vertical, assim como os dados pesquisados e a opinião 

de idosos sobre o projeto é possível concluir que seria viável e provavelmente eficaz 

a implementação de hortas verticais em casas de repousos como forma de terapia 

ocupacional na prevenção e no tratamento da depressão em idosos.  

As espécies plantadas se desenvolveram de forma satisfatória, com um bom 

crescimento do caule e das folhas, permitindo que, futuramente, possa ser utilizada 

para consumo humano. A pesquisa de opinião resultou em comentários positivos 

incentivando o projeto, fornecendo a informação de que pessoas mais velhas se 

entusiasmaram com a possibilidade de possuir uma horta, tornando a hipótese do 

projeto potencialmente verdadeira.  
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Resumo 

Este artigo relata um experimento feito por meio de um gráfico, o qual comprova que 
o aumento da população tem como uma de suas consequências o aumento da fome. 
No texto, há evidências de que a África é um dos continentes mais afetados pela fome 
e mais uma vez podemos relacioná-la com o número crescente da população. 

Palavras-chave: superpopulação; subnutrição; segurança alimentar. 
 
 

Abstract 

This article is about the connection between the index of hunger and the population 
growth rate. By means of a graphic elaborated by the group, this hypothesis was 
proved to be true. In addition, it was identified the region that suffers the most from 
hunger, which is Africa. Therefore, the African continent was taken by the group as the 
main object of the research. Furthermore, in this article not only are the concepts of 
words related to hunger and population growth explained, but also how the global 
hunger index is calculated.  

Keywords: hunger; malnutrition; worldwide problem; food security. 

 

Introdução 

O desenvolvimento da civilização humana e suas tecnologias possibilitou 

grande crescimento populacional nas últimas décadas, concomitantemente com o 

crescimento da demanda de recursos naturais. O planeta Terra, nos dias atuais, 

encontra-se sobrecarregado e em constante processo de desgaste de seus 

ecossistemas devido à histórica e excessiva exploração da natureza, que se 

intensificou desde a Revolução Industrial. Tanto para o planeta Terra, quanto para 

outros que ambicionamos colonizar, a alimentação é tema central, posto que a 

ampliação no número de indivíduos requer maior quantidade de alimentos para suprir 
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suas necessidades. A ambição de colonização de outros astros, encontra um desafio 

na disponibilidade de recursos, logo é evidente que um gerenciamento eficiente das 

riquezas ambientais do nosso planeta é o caminho mais viável para o futuro da 

humanidade. A permanência na Terra é, portanto, a possibilidade mais factível, tendo 

em vista os abundantes conhecimentos que obtemos de seus mecanismos naturais e 

formas de vida. Dessa forma, é primordial a aplicação de medidas que possam mitigar 

a degradação do meio ambiente, como por exemplo a substituição da matriz 

energética para opções renováveis e emprego da economia circular. 

A atividade agrícola já utiliza aproximadamente 40% das terras do planeta 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020) - sem contar com as 

áreas de pastagens da pecuária- e quanto maior a demanda por alimentos, mais áreas 

serão convertidas para esse fim. Ė observado que em países desenvolvidos o 

crescimento vegetativo está diminuindo (Figura 1), isso ocorre devido ao acesso à 

educação e planejamento familiar, sendo notado também a diminuição da pobreza. 

Entretanto, nos países em desenvolvimento e com acesso limitado à educação, já 

ocorrem problemas de escassez de alimentos e situações de pobreza extrema, assim 

planos de estabilização da população dessas áreas são cruciais para a segurança 

alimentar e nutrição adequada das gerações futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Gráfico com o crescimento populacional dos continentes nas últimas décadas e 

projeções dos números futuros. 
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Atualmente, a fome nos níveis global, regional e nacional é medida e 

acompanhada por meio do Índice Global da Fome (GHI). O Instituto Internacional de 

Pesquisa de Política de Alimentos (IFPRI) calcula o GHI todos os anos para avaliar os 

progressos em relação ao combate à fome. A intenção do índice é a conscientização 

acerca da luta contra a fome, assim fornecendo meios para a comparação dos níveis 

da fome entre regiões e países e chamar a atenção para as áreas do mundo que 

carecem de recursos para esse combate. A pontuação do GHI baseia-se em quatro 

indicadores: 

- Subnutrição, que indica a parcela da população que ingere quantidade 

insuficiente de calorias. 

- “Child Wasting” (sem tradução apropriada), indica a quantidade de crianças 

com menos de 5 anos que apresentam baixo peso em relação a sua altura, 

refletindo subnutrição aguda 

- "Child Stunting” (sem tradução apropriada), indica a parcela de crianças 

abaixo dos 5 anos que apresentam baixa estatura para sua idade, sugerindo 

subnutrição crônica.  

-  Mortalidade infantil, que indica a taxa de mortalidade de crianças de menos 

de 5 anos.  

 Com a inclusão de indicadores específicos a crianças, o índice é capaz de 

capturar a situação nutricional não só da população como um todo, como também das 

crianças que são uma camada da população especialmente vulnerável, uma vez que 

o deficit nutricional pode levá-los a um grande risco de doenças, desenvolvimento 

físico e cognitivo prejudicados e a morte. 

 O cálculo do índice GHI é realizado através de três etapas. Primeiramente, os 

valores dos indicadores supracitados são coletados a partir dos dados disponíveis por 

cada país. Cada um dos quatro componentes é padronizado em uma escala de 100 

pontos, baseada no mais alto índice global daquele indicador. Finalmente, os valores 

padronizados são agregados para o cálculo do GHI de cada país, os indicadores de 

subnutrição e mortalidade infantil contribuem cada um com 1⁄3 do valor e “child 

wasting” and "stunting" contribuem cada com 1⁄6, como mostra a Figura 2. A 

pontuação varia de 0 a 100, onde 0 é o melhor resultado apontado sem fome e 100 é 

o pior. Na prática nenhum desses extremos é alcançado. (International Food Policy 

Research Institute, 2017). 
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Figura 2- cálculo do índice GHI e composição de sua pontuação. 

 Por que o tema da superpopulação e a alimentação é importante? 

 Atualmente a taxa de crescimento populacional mundial está em constante 

declínio, porém ainda há um aumento de 1,1% (ONU, 2020), que com o passar dos 

anos poderá trazer muitos problemas. Assim, a superpopulação se trata de um tema 

muito importante para ser discutido e analisado, com a intenção de prevenir e 

encontrar soluções para futuras crises mundiais, sendo a mais significativa a possível 

escassez de recursos alimentícios, que junto a ela haveria o aumento da pobreza, 

doenças e muitos outros fatores. 

  A superpopulação desencadeia inúmeros problemas, sendo um dos principais 

a escassez de alimento. “A produção de alimento está ficando limitada por conta da 

escassez de terras agrícolas, água apropriada para uso e fertilizantes que dependem 

de energia fóssil, tanto para produção, quanto para mineração e processamento”. 

(PIMENTEL, D. ,2012). Com isso, a desnutrição se torna algo comum, especialmente 

em comunidades com menores rendas e recursos. “Essa doença é diagnosticada 

quando comparamos o peso e a altura padrão de uma dada população ou pela 
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medição da circunferência da parte superior do braço de uma criança por um 

bracelete, chamado MUAC.”(Médicos Sem Fronteiras,2018) Segundo o dado da 

UNICAMP de 2019, em média, morrem 9 milhões de pessoas no mundo por ano por 

conta da desnutrição.” A falta de recursos e a gravidade da desnutrição é mais 

preocupante na África e na Ásia, onde o crescimento da população é maior.” 

(PIMENTEL,D.,2012). 

 

Figura 3-  Comparação entre a aparência de uma mão saudável e outra sem disponibilidade de 

alimento. 

“A Fundação para o Futuro projeta que a população mundial diminuirá dos 

atuais 7 bilhões para apenas 2 bilhões nos próximos 100 anos, quando o petróleo, o 

gás natural e o carvão desaparecerem. Haverá poucas fontes de energia renováveis 

para ajudar a substituir as fontes de energia fóssil. Isso pode incluir biomassa, como 

madeira para a produção de calor e talvez eletricidade, energia fotovoltaica, energia 

solar térmica e vento. A conversão atual de recursos alimentares como milho, cana-

de-açúcar, soja e dendê em biocombustíveis terá que cessar muito em breve, porque 

o uso dessas safras para produzir biocombustíveis está aumentando a fome e 

produzindo maior instabilidade social e política em muitas partes do o mundo. A 

conversão de biomassa celulósica em combustíveis líquidos, se alcançada, será 

limitada devido à pequena quantidade de energia solar coletada anualmente por 

nossas plantas verdes - menos de 0,1%”. (PIMENTEL, D., 2012). Com isso, podemos 

também relacionar a futura falta de energia com a diminuição da produção de 

alimentos, pois a maior parte da agricultura e pecuária é feita com o auxílio de 
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máquinas, e sem elas a quantidade diminui bruscamente, não atendendo em massa, 

a demanda de todos os seres humanos. Consequentemente, a distribuição de 

alimentos - a qual, atualmente, não é igualitária-  ficará ainda mais desigual, 

provocando uma maior desigualdade social e econômica, além de aumentar a 

desnutrição em populações com menos condições.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

- Estudar a relação entre superpopulação e fome. 

 Objetivos Específicos: 

- Explicar a definição de segurança alimentar. 

- Explicar a definição de superpopulação.  

- Analisar a porcentagem da população mundial que enfrenta a fome. 

- Relacionar a porcentagem de pessoas que passam fome em uma determinada 

região com o tamanho da população local. 

 

Materiais e Método 

Para realizarmos a análise, foram projetados no Excel os dados encontrados 

tanto no site Our World in Data quanto nos das instituições “International Food Policy 

Research Institute”, “Concern Worldwide” e “Concern Worldwide”. 

Primeiramente para confirmar nossa hipótese foi realizado um gráfico onde 

havia a comparação entre o índice de fome em 2017 e a porcentagem do crescimento 

populacional entre 1992 e 2017. Após isto, analisamos os dados do continente 

africano por apresentar dados mais palpáveis, por haver um alto índice de fome e 

porcentagem de crescimento populacional. 

 

Resultados e Discussão 

Apesar do grupo ter utilizado diversos países que apresentam traços 

populacionais, culturais e econômicos muito distintos, o que poderia, possivelmente, 

ter alterado a análise do gráfico, eles procuraram por uma relação que considerasse 
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a média de todos os dados do gráfico. Essa relação está expressa, graficamente, pela 

reta.  

A reta é a representação de uma tendência da relação entre as duas variáveis- 

porcentagem de crescimento populacional e índice de pessoas que passam fome, 

portanto é inegável a existência de uma relação entre esses dois fatores, uma vez que 

a reta apresenta uma função crescente.  

Esse resultado confirma a hipótese do grupo: grande parte dos países que 

apresentaram uma porcentagem alta de crescimento populacional apresentam 

também um índice de fome alto.  

Os países que estão mais à direita do gráfico, isto é, que apresentam um 

crescimento populacional mais alto, pertencem, majoritariamente, ao continente 

africano. 

A partir da organização dos dados coletados nas fontes citadas, pode se 

apresentar o Gráfico 4, a existência de uma reta que representa a relação entre o 

índice de fome em 2017, no eixo y (vertical), e a porcentagem do crescimento 

populacional entre os anos de 1992 e 2017, no eixo x(horizontal), em diversos países 

dos diferentes continentes ao redor do mundo. As bolinhas são os pontos onde as 

variáveis de cada país estudado se encontram. 
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Figura 4- Gráfico da relação entre o índice global de fome e a porcentagem de crescimento 

populacional dos países selecionados ao longo dos anos entre 1992 e 2017 

 

Fonte: gráfico feito no excel pelo grupo 

Legenda: 

- eixo x: índice de fome 

- eixo y: porcentagem do crescimento populacional  
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Figura 5- Severidade dos índices de fome em 2017 

Fonte: Artigo do international food policy research institute sobre insegurança alimentar 

Esse mapa elaborado pelas instituições “International Food Policy Research 

Institute”, “Concern Worldwide” e “Concern Worldwide” mostra, de forma gráfica, as 

regiões que apresentam um alto e baixo índice de fome.  
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Figura 6- colunas elaboradas pelo grupo para identificar que região do planeta tem os maiores 

índices de fome 

Fonte: tabela elaborada pelo grupo com os dados do banco “Our World in Data”. 

Entre os países pesquisados, dos 40 que apresentam a maior taxa de fome, 20 

pertencem à África, o que também faz coerência com um mapa da imagem y e z. 
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Figura 7- taxa de crescimento populacional em 2020 

Fonte: our world in Data 

Portanto, utilizando a África como o continente de referência por apresentar um 

alto índice de fome e uma alta porcentagem de crescimento, ou seja, por apresentar 

dados mais palpáveis, é possível afirmar que há uma relação linear entre a 

insegurança alimentar e a variação do número da população. 

 

Conclusão 

Tendo em mente a hipótese de que o crescimento populacional apresenta uma 

influência evidente na insegurança alimentar de uma população, as análises 

realizadas de gráficos e dados levam a confirmação de tal hipótese. O continente 

africano foi utilizado como exemplo, uma vez que apresenta diversos países com altos 

índices de crescimento populacional que acompanham altos índices de fome. A partir 

do exemplo da África foi possível concluir que o aumento da população traz como 

consequência o problema da fome e pobreza extrema.   
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Lucas Mioto, Marcela Oliveira, Rafael Borsatti, Sofia Pavan e Vincenzo Romito 

Professor(a) Orientador(a): Fabrício Masutti 

Colégio Bandeirantes 

 

Resumo 

A energia eólica pode ser vista, em alguns casos, como uma solução sustentável 
apresentando muitas vantagens se comparada a outros tipos de energia, por isso 
decidimos investigar um pouco mais sobre o seu comportamento. No experimento, 
utilizamos um simulador virtual para identificar os principais aspectos da estrutura de 
um gerador de energia eólica, com foco no número de hélices utilizadas, variando de 
1 a 7. Ao final do experimento, notamos que é mais eficiente ter 4 hélices, no entanto, 
a opção de 3 hélices é consideravelmente mais acessível. Além disso, a possibilidade 
de mudar nossa fonte de energia de combustíveis fósseis para energia eólica é real, 
mas ainda muito cara. No futuro, a tendência dos preços do sistema de energia eólica 
é de queda, para que o cidadão comum possa usá-lo. 

Palavras-chave: Energia eólica; Hélice; Acessível; Sustentável; Simulador 

 

Abstract 

Wind energy can be seen, in some cases, as a sustainable solution presenting a lot of 
advantages if compared to other types of energy, therefore we decided to investigate 
a little more on its behavior. In the experiment, we used a virtual simulator to identify 
the core aspects behind the structure of a wind energy generator, focusing on the 
number of propellers used, varying to 1 to 7. In the end of the experiment, we noticed 
that is more efficient to have 4 propellers, however, the 3 propellers option in 
considerably more affordable. In addition to that, the possibility of changing our energy 
source from fossil fuels to wind energy is real, but still very expensive. In the future, 
the trend of the prices of the wind energy system is to go down, so the common people 
can afford using it.  

Key words: Wind energy; Helix; Affordable; Sustainable; Simulator 
 

Introdução 

Com diversas ameaças ao nosso planeta através do desmatamento e poluição, 

temos de começar a analisar áreas onde podemos melhorar e assim reduzir os 
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impactos de estragos já realizados. Pensando nisso, pesquisas sobre energias limpas 

e sustentáveis se tornaram mais frequentes, levando em comparação preços, 

facilidade de projeção e o uso de fontes renováveis.  

Nosso projeto visa a apresentação de uma opção que reduziria a poluição e a 

degradação ao meio ambiente para que países troquem o uso de combustão de 

carvão por energia eólica. Fontes renováveis passarão a ser prioridade para que não 

esgotemos os recursos naturais como o carvão e reduzirmos emissões de poluentes 

a atmosfera, uma vez que de acordo com a Agência Internacional de Energia 41% da 

produção de energia elétrica hoje vem da queima de carvão mineral agredindo 

diretamente o futuro terrestre.  

Mas, para que países aceitem a troca, não adianta só um discurso de proteção 

ao meio ambiente e sim um bom custo-benefício e a apresentação de vantagens em 

sua execução. Sendo assim, vale a pena a troca de energias poluentes por energias 

renováveis para grandes potências? 

Para comparar a energia eólica com a energia vinda da queima de combustíveis 

fósseis a gente leva em consideração o custo benefício, os efeitos relacionados ao 

meio ambiente, a localização e a poluição, como um todo, sonora, visual e ambiental. 

Em relação à energia eólica, terceira maior fonte de energia renovável do brasil, as 

vantagens são:  

● Energia limpa e renovável;  

● Reduz a dependência dos combustíveis fósseis;  

● Reduz a emissão dos gases estufa;  

● Gera emprego nas regiões com parques eólicos; 

● Crescimento da economia na região dos parques;  

● Ajuda a cumprir metas internacionais de sustentabilidade, evitando 

penalidades ao país. 

Já as desvantagens são: 

● Irregularidade dos ventos - fonte variável de energia;  

● Alto custo;  

● Ocupa muito espaço;  

● Poluição visual;  

● Poluição sonora - necessidade de estar afastado da população;  

● Acidentes com pássaros. 
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● Interferência eletromagnética - prejudica a qualidade do sinal de tv e rádio. 

Parque eólico em João Câmara

 
 

Em várias partes do mundo já são feitas as chamadas fazendas de vento, que 

são lugares de grande concentração de usinas eólicas. Com base em um artigo da 

seeds.usp.com o mundo gera 31GW por meio da energia dos ventos, sendo a maior 

parte, 73%, na Europa. Aqui no Brasil apenas cerca de 20 MW são produzidos, em 

sua maioria no Nordeste, fazendo com que no Ceará cerca de 160 mil pessoas usem 

energia vinda de usinas eólicas. 

Em relação às energias vindas de combustíveis fósseis, existem 3 tipos: o 

Petróleo - o mais usado atualmente -, o Carvão Mineral e o Gás Natural. Um fato 

interessante é que quase metade da quantidade de petróleo no mundo fica dividida 

entre a Venezuela e a Arábia Saudita.  

Esses combustíveis fósseis são originados a partir da decomposição orgânica 

de plantas e animais ao longo do tempo. Por essa razão, esse é um recurso finito, 

uma vez que o tempo de decomposição da matéria orgânica até se tornar um 

combustível é muito maior que o ritmo do consumo do mundo atual. 
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Algumas vantagens do uso dos combustíveis fósseis para geração de energia: 

● Eficiência energética; 

● Custo-benefício; 

● Reservatórios com facilidade de localização, extração e processamento. 

 As desvantagens, por sua vez são 

● Risco de danos ambientais e à saude se houver erro no armazenamento 

ou na extração dos recursos; 

● Recursos não renováveis - quando houver pouca disponibilidade, o 

preço irá subir; 

● Alta emissão de gases poluentes - aumento do efeito estufa; 

● Contribuição ao aquecimento global.

 

queima de combustíveis fósseis. 
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Objetivos: 

Objetivo geral: 

• Comparar os diferentes tipos de turbina eólica, variando o número de hélices. 

Objetivos específicos: 

• simular variados modelos de turbina, variando o número de hélices  

• tentar justificar a oscilação na geração de energia na mesma turbina 

• tentar justificar a variação na geração de energia entre as diferentes turbinas  

 

Materiais e método 

Para a realização desse experimento precisaremos de um computador pois a 

comparação da melhor maneira de produzir energia eólica será feita através de 

resultados fornecidos por um simulador, ou seja, precisaremos de: 

• um computador; 

• os simuladores: “Ashes” - https://www.simis.io/#  - e o simulador de sistema de 

geração da SIGD - https://www.ufrgs.br/sieolica/index1.html#body ; 

• e uma ficha de análise de resultados. 
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Resultados e discussão 

Os dados na tabela e nos gráficos foram coletados usando o simulador “ashes3.16”. 

Em 330 segundos (com exceção da primeira hélice, por ser extremamente instável). 

As simulações foram feitas com os seguintes parâmetros: 

-  Ventos: 

- Ângulo: 0° 

- Velocidade: 10m/s 

- Ondas: 

- Altura: 5m  

- Período: 10s 

- Ângulo: 0° 

- Hélices: 

- Modelo: NREL 5MW 

- Angulação do cone: 2,5° 

- Passo inercial: 28,6 t 
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1 Hélice 

 

 

A geração de energia flutua muito, e teve a média de geração de energia mais 

baixa de todas. Por isso não seria recomendado construir uma turbina de apenas 1 

hélice. No entanto, por ter tamanha volatilidade, e pouquíssima massa, atinge o pico 

mais alto de todos: 4086,2. 

 

2 Hélices 
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Apesar de na tabela o desvio padrão estar extremamente baixo: 57,8. Ter 2 

hélices na turbina faz ela oscilar muito, como mostra o gráfico abaixo. Podendo em 

pouquíssimo tempo variar ate 50kWh. 

 

Mesmo escala em uma turbina com 3 hélices pra comparação: 

 

 

Em uma turbina com 2 hélices é o primeiro lugar onde encontramos o 

comportamento de crescimento logarítmico com uma pequena variação, pouco antes 

de estabilizar, devido aos efeitos da turbulência. 
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3 Hélices  

 

A turbina de 3 hélices é a mais utilizada principalmente pelo barateamento da 

construção, menos material é igual a menos custo. Tendo pouca diferença de 

produção de energia para a de 4 hélices e sendo também um pouco mais estável. 

4 Hélices 

 

A turbina com 4 hélices é a que tem a maior produção de kWh. Isso deve se ao 

fato de ter uma grande área, e não ser tão pesada a ponto de atrapalhar o 

funcionamento. 
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5 Hélices 

 

A construção com 5 ou mais hélices não vale a pena pois, além de muito cara, 

também começa a ser pesada de mais para poder gerar energia em alta eficiência.  

A turbina de 5 hélices também acaba sendo uma das que tem maior desvio padrão. 

6 Hélices  

 

Mais estável que todas as suas versões com menos hélices, seria uma ótima 

opção se por algum motivo estabilidade e relativo baixo custo forem uma necessidade. 

7 Hélices 
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Desse ponto em diante todas as turbinas seguem a mesma regra, maior custo, 

mais estabilidade e menor eficiência. 

 

Conclusão 

Das turbinas testadas a que tem a melhor performance é a de 4 hélices, mas 

ainda é muito cara para a energia que produz. Uma opção mais barata seria a de 3 

hélices, que é mais usada comercialmente, mas ainda produz pouca eletricidade pelo 

seu preço e área ocupada. 

A enérgica eólica fica aquém em relação a outras formas de energia sustentável 

como a nuclear. E sendo muito mais cara que a solar não é viável nem para moradias 

ou pequenos negócios. 
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Resumo 

A situação atual da Terra, intensamente deteriorada pelo ser humano, induz ao 
questionamento da permanência das pessoas no planeta. Provavelmente será 
necessária uma expansão interplanetária, que exigirá muita sofisticação tecnológica 
para protegê-las de condições extraterrestres como a ausência de proteção à 
radiação, uma vez que até com o filtro parcial da atmosfera terrestre ela danifica os 
seres vivos. O projeto tem a finalidade de identificar alterações nas taxas de 
crescimento de colônias de Saccharomyces cerevisiae, cultivadas em placas de petri, 
banhadas com radiação não ionizante (solar) e com protetor solar de diferentes fatores 
de proteção (0,30,50 e 70). Era esperado que o índice do filtro solar fosse diretamente 
proporcional à taxa de crescimento de cada colônia. Porém, foi possível observar por 
meio de instrumentos de observação (microscópio), que a relação não se manteve tão 
proporcional quanto o previsto, apresentando irregularidades nos crescimentos e 
evidenciando a presença de bactérias além dos fungos (Saccharomyces), 
caracterizando uma competição não controlada no ágar batata. Contudo, o 
experimento predominantemente seguiu, conforme o esperado, com maiores 
crescimentos nas placas com maior fps e mostrou a real intensidade e influência da 
radiação já filtrada pela atmosfera na vida terrestre. Logo, evidencia a dificuldade de 
uma expansão extraplanetária e incentiva a preservação do nosso planeta. 

Palavras-chave: Saccharomyces Cerevisiae; radiação UV; radiação não ionizante; 
filtro solar; crescimento celular. 

 

Abstract 

The project aimed to identify changes in the growth rates of a colony of Saccharomyces 
Cerevisiae with different indices of non-ionizing radiation (sun) through the use of 
sunscreens with different fps (30, 50, 70). The sunscreen index was expected to be 
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directly proportional to the growth rate of each colony. However, it was possible to 
observe with the naked eye that the relationship did not remain as proportional as 
expected, but with irregularities in the growth. We then made use of observation 
instruments (microscope), and we could observe that there was the presence of 
bacteria in addition to fungi (Saccharomyces), characterizing an uncontrolled 
competition on potato agar. However, the experiment followed, in general, as 
expected, with greater growth in plates with higher spf. 

Keywords: Saccharomyces Cerevisiae; non-ionizing radiation; UV radiation; solar 
filter; cellular growth. 
 

Introdução 

A Terra está sendo incessantemente desgastada pelo ser humano. 

Aquecimento global, desmatamento, poluição dos oceanos, mudanças climáticas, 

diminuição da biodiversidade, contaminação de solos e rios são apenas alguns dos 

milhares de problemas que assolam o planeta diariamente. A infinidade de problemas 

ambientais, principalmente o aquecimento global, bem como a falta de iniciativas 

eficientes para combatê-los, comprometem a permanência humana na Terra nos 

próximos anos. 

Portanto, diante de tantos perigos e incertezas, é imprescindível recorrer a 

meios interplanetários, buscando soluções viáveis para garantir a sobrevivência 

humana. Um dos destinos mais acessíveis é Marte, que por mais que tenha diversas 

características positivas em relação à adaptabilidade, como a duração do dia e 

temperaturas suportáveis, ainda apresenta empecilhos. Dentre eles está a alta 

concentração de radiação ultravioleta, que é muito prejudicial à saúde (principal causa 

do câncer de pele, por exemplo) (JOU et al.,2012). 

O motivo da pesquisa do nosso projeto se baseia na necessidade humana de 

cultivar vida em um ambiente dotado de intensa radiação solar UV, constituída por três 

faixas: A, B e C, Marte. Lá, uma vez que a atmosfera não é densa o suficiente para 

filtrar parte da radiação solar, dependemos de meios eficazes de filtragem contra o 

ultravioleta, sendo o enfoque da nossa pesquisa.  

Apesar de todos esses problemas que os humanos causaram no planeta Terra, 

a sua atmosfera foi algo determinante para que houvesse vida aqui. A camada de 

ozônio absorve e bloqueia o tipo de raio ultravioleta mais prejudicial à saúde, o UV-C. 

Um planeta com uma atmosfera muito tênue, como Marte, é atingido a todo tempo com 
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todos os tipos de radiação ultravioleta. Se a radiação UVA e UVB já causam diversos 

problemas como envelhecimento precoce, queimaduras ou até câncer de pele aqui na 

Terra, em Marte, por exemplo, as chances de efeitos cancerígenos são multiplicadas 

pela exposição a todos os raios UVA.  

Johan Ritter descobriu a radiação ultravioleta em 1801, quando notou ‘uma 

forma invisível de luz além do violeta’ que conseguia fazer a oxidação de haletos de 

prata.  

Ocupa ampla faixa de comprimento de onda na região não ionizante do 

espectro eletromagnético, entre os raios X (100 nm) e a luz visível (400 nm), cujas 

subdivisões constam no quadro 1 abaixo: 

 
A radiação UVB causa queimaduras, lesões, bolhas e câncer de pele. A 

radiação UVA tem comprimento de onda maior e é mais lesiva, pois penetra mais 

profundo à derme e gera radicais livres, causando envelhecimento.  

O UV, por possuir um comprimento de onda pequeno, carrega uma grande 

quantidade de energia, sendo capaz de desfazer ligações do DNA, principalmente na 

faixa C. Por isso, longas exposições diárias ao Sol ao longo de anos propiciam o 

desenvolvimento de cânceres de pele. O DNA é alterado, tornando suas células 

cancerígenas. Os fótons energéticos da luz quebram as ligações químicas do material 

genético do DNA ou RNA dos micro-organismos, inativando-os, matando-os ou ainda 

incapacitando a reprodução. 

De acordo com estudos feitos por G. Svihla, F. Schlenk e J.L. Dainko, a 

irradiação dos raios ultravioleta pode causar mutação e até mesmo morte celular. 

(SVIHLA et al.). 

Uma das formas mais populares de proteção, se não a mais popular, é o 

protetor solar. O produto protege com muita eficiência a pele sobre a qual é aplicado 

de raios UVB, que provocam queimaduras e câncer de pele.  
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Para que a vida na Terra exista, é imprescindível a presença do Sol, cuja 

influência na nossa vida é modulada pela intensidade, frequência e tempo de 

exposição, fatores estes que dependem da estação do ano, localização geográfica, 

período do dia e condição climática e características individuais dos indivíduos, como 

as características da pele exposta. A radiação, ao contrário do que muitos acreditam, 

possui, também, benefícios, tais como a sensação de bem-estar físico e mental, 

estímulo à produção de melanina com consequente bronzeamento da pele, entre 

outros. Contudo a radiação gera vários malefícios ao organismo humano, caso o 

tempo e quantidade de exposição dos raios não seja um fator avaliado pelo indivíduo.  

Pergunta do projeto: O protetor solar dos fatores 30, 50 e 70 são realmente efetivos 

na proteção do Saccharomyces contra radiação UV? 

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Avaliar a filtragem de protetores solares com radiação UV usando como 

variante o fator dos filtros solares. 

Objetivos específicos: 

- Obter microrganismos para serem usados como referência junto com os filtros 

- Investigar qual fator de protetor solar teria uma filtragem mais eficiente 

- Avaliar o tempo de duração de cada um dos filtros 

- Descobrir qual seria mais adequado para proteger os humanos da radiação de Marte 

- Comparar os resultados dos diferentes filtros com uma variante não filtrada 

- Descobrir se o fator 30, 50 e 70 de protetor solar são realmente eficientes contra a 

radiação UV. 

 

Materiais e Método 

Materiais: 

1-    Filtros solares de 200 mL, de mesma marca e mesma proposta com fatores de 

proteção de: 

a.    30 
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b.    50 

c.    70 

2-    1,5 gramas da bactéria Saccharomyces cerevisiae  

3-    10 placas de Petri 

4-    25 gramas de gelatina em pó 

5-    1 panela de pressão 

6-    250 gramas de batata 

7-    10 gramas de dextrose 

Método: 

- Os filtros solares serão aplicados na placa de Petri para filtrar os raios solares. 

- A placa de Petri servirá para reservar os micro-organismos e para servir como 

sustento para o protetor. 

- A gelatina, a batata, a bactéria, a panela de pressão e a dextrose serão usadas para 

criar um ágar batata, que tornará o cultivo da bactéria possível. Será seguida a 

seguinte receita: 

- Corte as batatas sem descascar e lave em água corrente. Coloque as batatas 

cortadas no fogão por meia hora em um litro de água. Enquanto elas estiverem 

carregando, misture o ágar ao fermento e a dextrose, mexa um pouco e deixe em um 

recipiente tampado. 

       - Retire as batatas da água com o com um 

coador. Adicione a mistura de ágar, dextrose e 

fermento, mexa devagar e deixe em fogo brando 

por 10 minutos, sem ferver. Reponha a água que 

evaporar para no final a solução continue com um 

litro. 

    - Despeje nas placas de Petri previamente 

preparadas, cobrindo o fundo delas, ou 

aproximadamente ¼ da altura total. A receita 

rende centenas de placas. 

    - Depois de esfriar, a mistura vai endurecer. 

Esterilize as placas e comece a propagar os 

micélios. Mantenha as culturas fechadas sempre e 

não respire perto delas abertas, principalmente se estiverem contaminadas. 
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Resultados e Discussão 

O experimento foi realizado variando os fatores dos protetores solares e com dois 

controles. 

1) Espessura-  

(Gráfico da variação da espessura dos filamentos de cada experimento) 

Controle 1: Ficou mais espesso mais rapidamente 

 

(Gráfico da variação da espessura dos filamentos conforme o passar do tempo do 
controle 1) 

Controle 2: Demorou mais para ganhar espessura, mas terminou quase igualmente 
espesso ao outro controle 

.  

(Gráfico da variação da espessura dos filamentos conforme o passar do tempo do 
controle 2) 

 

Fator 30:  O fator 30 ficou um pouco menos espesso que os demais 
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(Gráfico da variação da espessura dos filamentos conforme o passar do 
tempo do experimento de fator 30) 

Fator 50: O fator 50 se mostrou como o menos espesso até o último dia do 
experimento. 

 

(Gráfico da variação da espessura dos filamentos conforme o passar do 
tempo do experimento de fator 50) 

Fator 70: O experimento de fator 70 ficou mais espesso mais rapidamente 

 

(Gráfico da variação da espessura dos filamentos conforme o passar do 
tempo do experimento de fator 70) 

Obs.: Os números dos gráficos foram deduzidos por meio de uma análise qualitativa. 

2) Grossura dos filamentos-  

Controle1 : Ficou com filamentos muito finos 

Controle 2 : Ficou com filamentos de tamanho médio. 

Fator 30 : O fator 30 ficou com filamentos muito finos. 

Fator 50 : Os filamentos ficaram com um tamanho mediano. 

Fator 70 : O fator 70 ficou com os filamentos mais grossos. 

3) Quantidade de bactérias- 
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Controle 1 : Apresentou uma pequena quantidade de bactérias. 

Controle 2 : Também apresentou uma quantidade pequena de bactérias. 

Fator 30 : O fator 30 apresentou uma quantidade mediana de bactérias. 

Fator 50 : O fator 50 apresentou a maior quantidade de bactérias. 

Fator 70 : O fator 70 ficou com um pouco mais bactérias que os controles. 

4) Homogeneidade do crescimento-  

(Fotos dos controles no final do experimento e sua visão microscópica na ampliação 

400x)  

Controle 1:  Apresentou filamentos por toda a sua superfície.  

Controle 2: Apresentou filamentos por quase toda a sua extensão, com apenas uma 

pequena parte de sua superfície com um crescimento menos homogêneo dos 

filamentos. 
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(Mudanças fotografadas ao longo do tempo do experimento de fator 30) 

 

 

(Fotos do fator 30 no final do experimento e sua visão microscópica na ampliação 

400x) 

Fator 30: Pouca homogeneidade no crescimento dos filamentos, que se acumularam 

em apenas uma parte da superfície do experimento. 

 

 

(Mudanças fotografadas ao longo do tempo do experimento de fator 50) 
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(Fotos do fator 50 no final do experimento e sua visão microscópica na ampliação 

400x) 

Fator 50: Muita pouca homogeneidade, com os filamentos extremamente 

concentrados em apenas uma determinada parte da superfície do experimento. 

 

(Mudanças fotografadas ao longo do tempo do experimento de fator 70) 
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(Fotos do fator 70 no final do experimento e sua visão microscópica na ampliação 

400x) 

Fator 70: Também muita pouca homogeneidade, com poucos filamentos 

concentrados em um canto do experimento e o resto com poucos ou nenhum 

filamento.  

Inicialmente, uma amostra que seguiu como o esperado foi a de FPS 30, uma 

vez que apresentou filamentos finos e em quantidade razoável, além de ser mais 

espessa que a dos controles e menos espessa que a de FPS 70. A hipótese formulada 

foi que isso ocorreu porque a amostra 30 estava mais protegida com a aplicação do 

filtro solar, se comparada aos controles (que não possuem proteção alguma), e menos 

protegida em relação a de FPS 70, já que o fator de proteção deste é maior. 

Nas análises seguintes, foram estabelecidas uma série de comparações entre 

as amostras, o que acabou dando a entender que  o resultado não havia sido 

exatamente o esperado, pois ao observar, por exemplo, a amostra protegida com o 

protetor solar fps 70 e a de controle lado a lado, apesar de serem consideravelmente 

mais finos, há um número muito maior de filamentos nos controles, mas ao mesmo 

tempo a camada de microrganismos na amostra com proteção fps 30 está mais 

espessa do que a dos controles. 

O crescimento do restante das colônias seguiu o padrão esperado, no geral, 

com as colônias de controle (1 e 2) tendo um crescimento menor que as de proteção 

70 fps (gráfico 1), com filamentos muito mais finos, contudo mais numerosos, 

passíveis de observação a olho nu. Mas o fato de ser possível observar desvios no 

crescimento das colônias, como no caso da amostra protegida pelo 50 fps, que possui 

uma camada visivelmente menos espessa do que a protegida pelo 30 fps (imagem x), 

indicou a ocorrência de instabilidades que contrariavam as hipóteses iniciais. Porém, 

a ideia de fazer uma análise das placas no microscópio permitiu que se soubesse os 

resultados do experimento de forma mais detalhada e precisa. A homogeneidade do 

crescimento de microrganismos nas placas sem proteção e a heterogeneidade nas 

placas protegidas que ficou destacada na imagem do microscópio (por exemplo nas 

ao lado), com diversos pontos de extrema concentração, denuncia uma das limitações 

de estudo e evidencia a hipótese de que a proteção foi realmente efetiva, pois não é 

possível aplicar o filtro solar uniformemente.  
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Além disso, o microscópio mostrou que as colônias foram infectadas por outras 

bactérias, provavelmente em eventuais aberturas das placas para registro fotográfico, 

e que por causa da competição entre essas duas espécies pode ter ocorrido uma 

interferência nos resultados. 

 

 
 

(Saccharomyces (vermelho) e bactérias (azul) das amostras no microscópio no 
controle e no fator 50) 

A partir das observações também foi possível formular a hipótese de que a 

interferência das bactérias na colônia protegida com o fps 50 (imagem ao lado) 

atrapalhou a proliferação dos fungos muito mais do que nas outras, pois fez com que 

essa amostra não se encaixasse no padrão de quanto maior a proteção, maior a 

quantidade de microrganismos e, consequentemente, mais espessa a camada visível 

a olho nu, uma vez que a camada estava bem fina. Outro problema, que foi percebido 

na primeira tentativa de realizar o experimento, foi o da falta de constância na 

temperatura à qual as amostras estavam sujeitas, pois a amplitude térmica estava alta 

e a média de temperatura estava baixa, mas a utilização de uma estufa nas tentativas 

seguintes solucionou o problema. Porém, seria muito positivo para a análise e 

discussão dos resultados se uma das amostras de controle não tivesse sido exposta 
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à radiação. Mas, infelizmente, essa ideia apenas surgiu após a última realização do 

experimento. 

 

(Saccharomyces (vermelho) e bactérias (azul) das amostras no microscópio no fator 

70) 

Além disso, ao comparar o método de avaliação de projetos de mesma 

temática, foi evidenciada a necessidade de coletar os dados de uma maneira mais 

eficiente. Isso porque foram usados tubos de ensaio para armazenamento dos 

microrganismos ao invés de placas de petri, fazendo com que os resultados não 

fossem tão comprometidos, já que o ideal seria ter recipientes hermeticamente 

fechados. (LIMA et al., 2019) 

Ao final do experimento, muitas perguntas foram respondidas, com destaque à 

pergunta principal de que se a exposição à radiação realmente interfere 

negativamente em seres vivos mesmo com a filtragem parcial da atmosfera. 

Entretanto, algumas novas perguntas acabaram surgindo. Alguns desses novos 

questionamentos foram: se os resultados seriam semelhantes caso experimento 

tivesse sido feito com seres vivos de outro reino e o que teria acontecido se não 

houvesse a filtragem natural da atmosfera, em um cenário de expansão planetária, 

por exemplo. 
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Conclusão 

Pode-se constatar que os objetivos foram atingidos com sucesso, uma vez que 

foi possível analisar a filtragem de protetores solares na ação da radiação UV. Desse 

modo, concluindo que protetores com maiores fatores de proteção solar (FPS) são 

realmente mais efetivos, já que protegeram com êxito as colônias de bactérias de uma 

incidência de raios solares, fazendo com que a radiação tivesse menos efeito em seu 

crescimento. Entretanto, não foi possível avaliar o tempo de duração de cada um dos 

filtros pois o experimento mudou de foco, dando destaque ao crescimento das 

colônias e não ao tempo de eficácia de determinados filtros. 
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Resumo 

A fim de investigar a possibilidade de vida em Marte, o grupo irá conduzir um 
experimento com o objetivo de, principalmente, concluir se é possível a produção e 
cultivo de plantas na atmosfera do planeta. Essa preocupação de habitação em outros 
planetas vem de discussões atuais, após diversas crises sociais e ambientais, se 
tornando alvo de preocupação da população. Após alguns estudos, pode-se dizer que 
o planeta mais viável de se encontrar vida, seria o Planeta Vermelho, visto que tanto 
sua temperatura, quanto sua atmosfera possuem semelhanças quando comparadas 
com a do Planeta Terra. Porém umas das grandes discussões são a de que água é 
apenas encontrada congelada e, que a atmosfera ainda é muito rarefeita para a 
habitação. Portando, após analisar os resultados do experimento, pode se concluir 
que a habitação de Marte é uma alternativa que ainda está longe de se tornar 
realidade, uma vez que as plantas, ainda que de pequeno porte, não conseguem 
concluir o processo de fotossíntese, o que quer dizer que não conseguem manter sua 
produção de energia e proteínas, ocasionando em sua morte.  

Palavras-chave: Marte; Terra; Temperatura; Planta; Experimento; Atmosfera; 
Clima; Pressão Atmosférica; Gravidade; Vida. 

 

Abstract 

In order to investigate the possibility of life on Mars, the group will conduct an 
experiment with the aim of mainly concluding whether it is possible to produce and 
grow plants in the planet's atmosphere. This concern of housing on other planets 
comes from current discussions, after several social and environmental crises, 
becoming a target of concern of the population. After some studies, it can be said that 
the most viable planet to find life, would be the Red Planet, since both its temperature 
and its atmosphere have similarities when compared to that of Planet Earth. But one 
of the great discussions is that water is only found frozen and that the atmosphere is 
still too rarefied for housing. So, after analyzing the results of the experiment, it can be 
concluded that the housing of Mars is an alternative that is still far from becoming 
reality, since plants, although small, cannot complete the process of photosynthesis, 
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which means that they cannot maintain their energy and protein production, causing in 
his death. 

Keywords: Mars; Earth; Temperature; Plant; Experiment; Atmosphere; Climate; 

Atmospheric Pressure; Gravity; Life. 

 

Introdução 

Atualmente devido a todos os problemas ocorridos no planeta Terra como o 

aquecimento global, alta taxa de emissão de gases poluentes na atmosfera, bem 

como a pandemia do COVID-19, a população foi obrigada a pensar em meios para 

“salvar” nosso planeta. Porém, a partir de estudos, foi comprovado que não há 

nenhuma solução mediante a estes problemas. Visto isso, agências espaciais 

Americana e Europeia (NASA e ESA, respectivamente) efetivaram algumas missões 

em Marte, com o foco principal em desvendar se há possibilidade de ter vida no 

planeta, devido ao mesmo ser parcialmente semelhante à Terra. Porém antes de 

qualquer tipo de missão, deve-se analisar as características do planeta, para ter um 

mínimo parâmetro das condições de vida do mesmo.   

 

 
Imagem 1 - COVID-19 

Atmosfera 

➔ A atmosfera do Planeta Vermelho é constituída de 95,3% de dióxido de 

carbono, 2,7% de nitrogênio e 1,6% de argônio. Além desses, na 

atmosfera de Marte é encontrado metano, oxigênio e vapor d’água 

(UOL, 2018).  

➔ Outro fator que contribui para o planeta ser semelhante à Terra, se dá 

pelo fato de, diferentemente de outros planetas gigantes, Marte é um 

planeta rochoso, facilitando o processo de colonização do mesmo 

(HAMILTON, 1997).  
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➔ Por conta de suas finas partículas de poeira vermelha, o céu marciano 

não é azul como o da Terra, e sim, rosado. 

 

      
Imagem 2 - Atmosfera de Marte x Terra 

Clima 

Devido ao fato de a atmosfera do planeta ser constituída predominantemente 

de gás carbônico, o mesmo se torna o único planeta no Sistema Solar, além da Terra, 

a possuir algo parecido com um clima, denominada de "estações marcianas”.  

As temperaturas no Planeta Vermelho são consideradas muito mais variadas, 

ao se comparar com as da Terra. Contendo invernos altamente rigorosos, atingindo 

uma temperatura de até -142°C. Já no verão marciano, as temperaturas podem subir 

até 28°C.  

➔ Eventualmente, ocorrem tempestades de areia, as quais possuem 

ventos que podem atingir 150 km/h. Estas, podem durar entre semanas 

ou até mesmo meses, tomando conta do planeta inteiro.   

➔ Frequentemente, assim como na Terra, nuvens de gelo são formadas 

em torno de altas montanhas. 

➔ Devido à baixa temperatura, a própria camada de CO2 existente no 

Planeta Vermelho pode se condensar em altas altitudes formando 

neblinas de cristais de gelo seco, as quais são abundantes na atmosfera 

marciana, formando neve carbônica (UOL, 2018).  
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Imagem 3 - Nuvens de cristal de gelo em Marte (ROBÔ CURIOSITY DA NASA, 2017) 

Pressão Atmosférica  

A pressão atmosférica marciana é muito baixa, sendo aproximadamente 1000 

vezes menor que a da Terra, correspondendo ao ar rarefeito que encontramos a cerca 

de 30 quilômetros acima da superfície da Terra, impossibilitando a respiração sem o 

uso de equipamentos.  

Gravidade  

A gravidade de Marte chega a ser apenas ⅓ comparada com a da Terra, 

facilitando nossa adaptação ao planeta, pois assim, não flutuaríamos como em locais 

de microgravidade, como por exemplo na Lua, onde a força gravitacional é bem 

inferior. Sendo assim, nossos órgãos, ossos e músculos não sofrem tanto com a 

mudança de ambiente.  

 

 

Imagem 4 - Tamanho de Marte comparado com o Brasil 

 Diversas missões já foram realizadas no planeta, ou até mesmo estão sendo 

realizadas. Dentre elas, em 2011, Percival Lowell, um astrônomo, sugeriu a presença 

de canais para conduzir água das zonas polares até as áreas de vegetação no 

equador. Após isso, esta ideia passou a ser fortemente apoiada, porém, após estudos 
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e várias imagens retiradas em órbita pela missão espacial Mariners, foi revelado a 

presença de crateras e vulcões extintos, porém nenhum sinal de canais ou vegetação 

(MARTINS, 2011).  

Além disso, devido à extrema baixa temperatura do solo do planeta, pode-se 

concluir que não há condições de sustentar vida como nós conhecemos, fazendo 

também com que a água líquida não permanecesse em estado estável. Porém, foi 

descoberta uma possível “solução” para este problema, que seria um material 

chamado “aerogel”, o qual pode reter calor da luz solar em quantidade suficiente para 

proporcionar um ambiente favorável no Planeta Vermelho (CAVALCANTE, 2019). 

Após novos estudos, pesquisadores da Universidade de Harvard apontaram que uma 

camada fina deste mesmo material, com apenas alguns centímetros de espessura, 

poderia aquecer o solo marciano em até 50º Celsius ou mais, temperatura que seria 

capaz de descongelar o solo do planeta e criar um ambiente similar à Terra.  

 

Imagem 5 - Aerogel o qual pode esquentar o solo marciano (CAVALCANTE, 2019) 

 Porém, esta medida teria que ser pensada visando um longo prazo, visto que, 

nos dias atuais seria impossível nos locomovermos para o solo marciano. Por conta 

de diversos fatores. Desde motivos ambientais, como uma baixíssima temperatura, 

quanto por motivos estruturais, como a velocidade em que um foguete deveria atingir 

durante a viagem (ultrapassando a velocidade da luz), ou até mesmo a duração da 

viagem (aproximadamente 6 meses).  

Logo, pode-se concluir que a análise de se há vida ou não em Marte parte antes 

de tudo, daqui da Terra. Também, deixando claro que, para missões futuras, muitas 

coisas terão que mudar, bem como a tecnologia terá de evoluir, como por exemplo 

com a criação de instrumentos de medição. O principal objetivo para as próximas 

décadas na procura de vida no Planeta Vermelho será desenvolver uma missão 
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espacial que seja capaz de desenvolver amostras do solo de Marte para trazer para o 

planeta Terra.  

Portanto, nos dias atuais, a resposta para a pergunta “Com a tecnologia atual, 

seria possível o homem explorar Marte?” é negativa, visto que diversos fatores não 

contribuem para a possibilidade de habitar o planeta. Porém, nada impede que 

futuramente a resposta para esta pergunta seja buscada novamente, uma vez que, o 

Planeta Vermelho apresenta algumas semelhanças com a Terra. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Investigar a possibilidade de vida em Marte por meio de um experimento que 

simula as diferenças de temperatura no ambiente marciano. 

Objetivos Específicos:  

● Analisar as complicações para existir vida em Marte; 

● Investigar o comportamento de uma planta em diferentes temperaturas; 

● Realizar um levantamento dos resultados a partir do experimento; 

 

Materiais e Método 

O principal objetivo do projeto será investigar a possibilidade de vida em Marte 

por meio de um experimento que simula as diferenças de temperatura no ambiente 

marciano. Para isso, o grupo deverá comprar três cebolinhas, plantá-las em vasos 

iguais com 300g de terra em cada vaso, após isso, deixar uma das cebolinhas ao 

ambiente normal de aproximadamente 25°C sem receber luz solar diretamente, a 

outra colocar no freezer comum que chega a -17°C, regando-as diariamente. Já a 

última terá de ser transitada entre um ambiente normal de 25°C e o freezer comum de 

-17°, simulando uma alta variação de temperatura.  A cada 7 dias, o grupo recolherá 

as plantas para medir sua temperatura, analisar se continuou a crescer bem como sua 

cor. Este procedimento será executado por aproximadamente um mês, o que resultará 

em 4 desses controles. 

 

Materiais:  

v 3 vasos; 
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v 1 Regador; 

v 3 Termômetros;  

v Água; 

v Cebolinha; 

v Terra/Adubo (900g);  

v Freezer/Congelador; 

• Hipótese: “Se submetida a condições climáticas extremas, então a planta não 

irá sobreviver.” 

• Nosso experimento será dividido em 3 níveis:  

• Nível 1 (Controle): O grupo plantou a cebolinha em um vaso com terra 

comum e deixa-lo em uma temperatura ambiente de aproximadamente 

25°C. (1 tentativa) 

• Nível 2: Foi utilizado o mesmo tipo de vaso com o mesmo tipo de 

cebolinha, porém em uma temperatura baixa, de aproximadamente -

20°C, simulando a temperatura de Marte. (1 tentativa) 

• Nível 3: O grupo plantará a cebolinha em um novo vaso, e transitaremos 

o mesmo entre uma temperatura ambiente e o freezer para a ver como 

a planta reage em meio à uma mudança de temperatura. (1 tentativa) 

 

Resultados e Discussão 

Antes do experimento: 
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Planta Comprimento da 
folha 

Número de folhas Temperatura 

Ambiente 28cm 15 24°C 
Geladeira 24cm 14 24°C 
Freezer 28cm 12 24°C 

 

Resultados:  

 
 

Planta Comprimento da folha Número de folhas Temperatura 

Ambiente 29cm 16 25°C 

Geladeira 22cm 10 2°C 

Freezer 3cm 4 -19°C 

 

A partir dos resultados, pode-se observar que a planta que permaneceu no 

freezer perdeu quase todas as suas folhas, devido ao congelamento sofrido por elas, 

assim, impossibilitando/dificultando ao máximo o processo da fotossíntese. Já a planta 

que permaneceu na geladeira obteve um status melhor, uma vez que suas folhas não 

caíram, possibilitando sua fotossíntese. Porém suas folhas ficaram em uma situação 

péssima visto que, ao permanecer na geladeira, a planta perdeu uma quantidade 

considerável de água, assim suas folhas acabaram ressecando e murchando. Por fim, 

a planta ambiente, que se manteve em um status representativo ou esperado, pois 

suas folhas continuaram em um estado básico e com coloração verde expressiva. 
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Logo, por meio das informações e dados obtidos com o experimento, é correto 

inferir que seria quase impossível nas condições atuais da atmosfera de Marte, 

apresentando uma variação entre -142°C no inverno marciano até os 28°C no verão, 

uma estabilização fixa de vidas mesmo que simples como as plantas. Isso se dá a alta 

variação de temperatura, podendo ocasionar o abortamento de flores, queda de 

vagens e reduzir números de grãos. Isso sim apresentando a possibilidade de plantas 

terrestres e de pequeno porte, com essas estimativas coletadas, uma planta de maior 

porte, que exige uma taxa metabólica muito maior, para a satisfação energética, 

impossibilitaria ainda mais, tendo que plantas de menor porte não são capazes de 

conseguir a energia mínima necessária, logo as de maiores portes se tornariam uma 

alternativa inviável. 

 

Conclusão 

Logo, o grupo pode concluir que a vida em Marte é uma alternativa impossível 

neste momento. Revisitando os resultados e dados, isso seria impossível pelo 

restringimento da possibilidade de cultivo de plantas em Marte, pois a variação de 

temperatura e temperaturas baixas, levam a planta a um estado que impossibilita sua 

fotossíntese e se termos o inverno marciano como exemplo, pode levar a planta a 

morte. Isso, porque as plantas não conseguem exercer a fotossíntese, logo não 

satisfazendo sua exigência metabólica, para a produção de energia e a concretização 

de proteínas. Assim, senão por meio das plantas, por meio de que? O ser humano 

não obteve uma alternativa, que substitui as plantas na nossa cadeia alimentar. Elas 

têm importância não só para nossa alimentação, mas sim para toda alimentação 

animal, sendo usada também para a criação de gado, sendo senão a maior, uma das 

principais fontes de comida de todo o mundo. A partir disso, conclui se que é 

impossível viver em Marte.  
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Resumo 

O efeito estufa, se aplicado a Marte, pode ajudar os humanos a colonizar o planeta, 
devido à fina e rarefeita atmosfera de dióxido de carbono de Marte. Colonizar o planeta 
é uma tarefa praticamente impossível sem antes fortalecer a atmosfera. Portanto, o 
uso de gases como os gases do efeito estufa pode resolver esse problema. Mas qual 
gás é o melhor para manter as temperaturas? Para responder, realizamos um 
experimento, no qual foram criados sistemas com atmosferas isoladas compostas por 
diferentes gases. Fizemos isso por meio de reações químicas em um ambiente 
fechado com uma quantidade desprezível da atmosfera terrestre. Durante o 
experimento os sistemas foram aquecidos por 20 minutos, em seguida, a amplitude 
térmica foi analisada. Assim, a atmosfera terrestre foi a que esfriou mais rapidamente, 
seguida pela atmosfera de oxigênio e dióxido de carbono, respectivamente. De acordo 
com os resultados obtidos, entre os gases testados, o dióxido de carbono foi o melhor 
gás para diminuir a amplitude térmica e, portanto, o melhor para ser usado em uma 
futura tentativa de colonizar Marte. 

Palavras-chave: efeito estufa, marte, oxigênio, dióxido de carbono, atmosfera 
terrestre 
 

Abstract 

Greenhouse effect if applied to Mars can help humans colonize the planet, due to Mars' 
thin and rarefied atmosphere of carbon dioxide. Colonizing the planet is a task 
practically impossible without strengthening the atmosphere first. Therefore, the use of 
gases such as the greenhouse effect gases can solve this problem. But which gas is 
the best for maintaining the temperatures? In order to answer it we conducted an 
experiment, in which isolated systems composed of different gases were created. 
Achieving that through chemical reactions in a closed environment with a negligible 
quantity of earth’s atmosphere. During the experiment the systems were heated for 20 
minutes, then the thermal range were analyzed. Thus, the earth atmosphere was the 
quickest to cool down, followed by the oxygen atmosphere and carbon dioxide 
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respectively. According to the results obtained, among the gases tested, carbon 
dioxide was the best gas for decreasing the thermal range and therefore the best to 
use in a future attempt to colonize Mars. 

Keywords: greenhouse effect, mars, oxygen, carbon dioxide, earth atmosphere 
 

Introdução 

Nos dias atuais uma crise é vivenciada, cada vez mais os recursos naturais se 

esgotam e atingem preços astronômicos, um exemplo disso é o minério de ferro. Isso 

não é por acaso. Claro que o ser humano desenvolve métodos para frear o 

esgotamento, como por exemplo a reciclagem, mas esses métodos não chegam a 

parar o esgotamento, por isso é inevitável que em um futuro próximo, Marte será 

colonizado como meio de exploração de matéria prima, e plantio de alimentos.  

Nos últimos anos tivemos grandes descobertas sobre o planeta. Entretanto, há 

diversos problemas que dificultarão a colonização do planeta vermelho. Nesse 

contexto, um dos grandes empecilhos para esta colonização seria a temperatura de 

Marte, que varia de -125 a 22 graus celsius ao longo do dia, ou seja, uma imensa 

amplitude térmica, o que representa um obstáculo. Essa alta amplitude térmica é 

justificada pela rarefeita atmosfera do planeta (95% de dióxido de carbono, 2,8% de 

nitrogênio, 2% de argônio, 0,17% de oxigênio), na qual a densidade atmosférica de 

marte é de 0,02 kg/m³ enquanto a da terra é de 1,2 kg/m³ e tem aproximadamente um 

centésimo da grossura da atmosfera terrestre. Sendo assim, os raios solares que 

incidem no planeta, não tem seu calor retido por conta da baixa densidade dos gases, 

principalmente do dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa. 

Além disso, outros problemas relevantes são: a água encontrada 

principalmente em estado sólido; a pressão do ar de Marte, que é baixíssima, 

resultando em uma atmosfera rarefeita e a impossibilidade de respiração sem 

equipamentos (MARS ONE, 2018?). 

 Com base nesses problemas, o objetivo deste artigo é buscar soluções para 

podermos sobreviver em Marte, com foco na questão da temperatura marciana, mas 

não descartando outros problemas, como a difícil obtenção de água no estado líquido. 

 Uma possível solução para o problema de água e temperatura seria o uso de 

placas que emitem micro-ondas em direção a Marte aquecendo a superfície, 
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consequentemente derretendo a parte da água congelada (WIENS, et al, 2000) esta 

solução ainda está sendo estudada e não há comprovação da sua eficácia.  

Quando tratamos do problema da amplitude térmica, uma ideia de solução é, o 

uso dos gases do efeito estufa, com eles seria possível criar uma atmosfera mais 

espessa que possibilitasse a retenção do calor no planeta (AmbScience,2019?). 

O ser humano busca novos meios de conseguir matéria prima, e o mais óbvio 

é a exploração de planetas vizinhos, mas nas condições atuais essa exploração é 

impossível, por diversos motivos, um deles a ausência de uma atmosfera que nos 

possibilite respirar livremente, esse é o principal problema que buscamos resolver com 

o nosso trabalho, buscamos descobrir os efeitos dos gases do efeito estufa em outros 

planetas, pois com o problema da atmosfera resolvido, o ser humano poderá andar 

livremente nesses planetas, e procurar meios de extrair novos recursos e meios de 

expandir o domínio humano. 

No planeta Terra, em contrapartida à Marte, a preocupação com as altas 

amplitudes térmicas, são menores, isso acontece, por causa da atmosfera que 

engloba o planeta, que consegue regular a temperatura na Terra. Essa condição ainda 

não é uma realidade em Marte, uma vez que a atmosfera no planeta é muito rarefeita. 

  

 

Figura 1 - Exemplificação do efeito estufa 

A atmosfera terrestre é uma camada composta por uma mistura de diversos 

gases e materiais particulados (aerossóis) que envolvem a Terra. A atmosfera é 

composta por 78% de nitrogênio; 21% de oxigênio; 0,93% de argônio; 0,039% 
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de dióxido de carbono; e, 4% de vapor d’agua, também há a presença de outros 

gases, como neônio, metano, hidrogênio, ozônio e hélio (JOYCE,2017). Tal gases são 

imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra, uma vez que conseguem 

absorver a maior parte da radiação emitida pela superfície do planeta aquecida, 

portanto, essa absorção faz com que a superfície terrestre, tenha uma temperatura 

média mais alta do que se o planeta não tivesse a atmosfera. Este fenômeno é 

conhecido como Efeito Estufa, na qual os principais gases presentes são o vapor 

d’água, clorofluorcarbono (CFC), ozônio (O₃), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) e o 

dióxido de carbono (CO₂). Que são responsáveis por manter a temperatura adequada 

para a manutenção da vida e evitar que haja uma alta amplitude térmica terrestre, ou 

seja, a diferença entre a maior e menor temperatura (ANDERSON, et al., 2021).  

Contudo, com a alta intensificação de atividades humanas e a alta 

industrialização, a concentração de gases do Efeito Estufa, principalmente CO2 e 

CH4, vem aumentando acentuadamente, que como consequência a temperatura 

média vem aumentando causando diversas mudanças climáticas. Essa intensificação 

do Efeito Estufa, é conhecido como o aquecimento global que já podem ser 

percebidos, como o derretimento das geleiras, ondas de calor intensas e elevação dos 

níveis dos oceanos. 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

• Analisar o comportamento dos gases estufa em atmosfera isolada, dando enfoque 

à sua capacidade de aquecimento e retenção de calor 

Objetivos Específicos 

• Estudar a relação entre o dióxido de carbono e a temperatura em uma atmosfera 

isolada 

• Estudar a relação entre o gás oxigênio e a temperatura em uma atmosfera isolada 

• Simular diferentes atmosferas estudar a relação com a amplitude térmica 

• Analisar qual dos gases do efeito estufa é mais propício para diminuir a amplitude 

térmica 

• Estudar quais gases serão mais propícios para a futura colonização 
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Materiais e Método 

A primeira parte do experimento é a montagem, foi colocada uma proveta, cheia 

de água com um sensor de temperatura grudado e virada de ponta cabeça em uma 

cuba cheia de água, um suporte universal foi utilizado para manter a proveta no lugar. 

Ligada a proveta estava uma mangueira de mica que conecta a proveta a outra parte 

do experimento, um kitasato e um funil separador em cima (processo repetido 2 

vezes). Em seguida, foi adicionado bicarbonato de sódio em um kitasato e vinagre no 

funil de separação em cima dele, a válvula do funil separador foi aberta e o bicarbonato 

e o vinagre reagiram, assim criando dióxido de carbono, que por meio da mangueira 

de mica entrou na proveta e criou uma atmosfera isolada feita de apenas CO₂. A 

mangueira de mica foi desconectada assim que havia uma coluna de 120mm de CO₂ 

dentro da proveta.  

Na segunda montagem foi adicionada Água oxigenada no funil separador e 

ferro no kitasato. Quando a válvula foi aberta os produtos químicos reagiram e criaram 

água e gás oxigênio, o gás oxigênio entrou na proveta por meio da mangueira de mica. 

Assim, criando uma atmosfera isolada feita de O₂. A mangueira de mica foi 

desconectada assim que uma coluna de 120mm de oxigênio estava dentro da proveta.  

A seguir está uma foto da montagem do experimento. Note que os reagentes 

podem variar dos representados na foto: 

 

Figura 2- Experimento com atmosfera de dióxido de carbono 
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Para criar o controle a proveta com um sensor de temperatura no seu interior 

foi enchida de água até faltar 120mm e viramos ela de ponta cabeça em uma cuba 

cheia de água. Foi usado suporte universal para segurar a proveta.  

Para a última etapa do experimento uma luz foi incidida em frente das provetas, 

1200 segundos depois, a luz foi desligada.  O sensor de temperatura foi utilizado para 

medir em quanto tempo a temperatura dentro da proveta cai para a temperatura 

ambiente. E os dados foram analisados. 

 

Figura 3- Foto do experimento final. 

Os materiais utilizados foram: 

• 3 provetas 

• 3 cubas de vidro 

• 3 sensores de temperatura Pasco 

• 3 Luminárias com lâmpadas quentes 

• 5g de bicarbonato de sódio 

• 20mL de Vinagre 

• Mangueira de mica 

• Computador 

• Água 

• Água oxigenada 
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• Ferro 

• 2 Kitasatos 

• 2 Funis de separação 

• Balança 

 

Resultados e Discussão 

 

 

No início do experimento a temperatura marcada era de 21,7 °C, porém note 

que o gráfico tem uma margem de erro de ± 0,5°C. Ao ligar as lâmpadas e deixá-las 

ligadas por 20 minutos, foi possível identificar que o oxigênio foi o que teve o maior 

aumento de temperatura, chegando à 48,5 °C (aumento de 26,8 °C), enquanto na 

atmosfera terrestre a temperatura chegou à 47,5 °C (aumento de 25,8) e o dióxido de 

carbono chegou à 41,0°C (aumento de 19,3°C).Além disso, foi evidenciado expansão 

dos gases dentro das atmosferas, na qual o volume de todos os experimentos passou 

de 120 para 130ml, aumento de 10 ml. Esse fenômeno ocorreu por conta da 

transformação isobárica, em que a pressão é constante e a temperatura e o volume 

são diretamente proporcionais, logo com o aumento da temperatura o volume 

aumentou. Na segunda etapa, as lâmpadas foram apagadas, e com base no gráfico 

Figura 5 - Gráfico de temperatura das atmosferas durante o experimento. Linha vermelha: Atmosfera com oxigênio; 

Linha verde: Atmosfera terrestre; Linha azul; Atmosfera com dióxido de carbono 
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a atmosfera terrestre foi a que apresentaram maior queda, seguida pela atmosfera 

feita de apenas oxigênio. A atmosfera composta de apenas gás carbônico foi a que 

apresentou menor amplitude térmica. 

 

 

Conclusão 

Com os resultados obtidos com o decorrer dos experimentos, o objetivo foi 

atingido demonstrando que a atmosfera com oxigênio aqueceu mais que as outras 

duas atmosferas, com a atmosfera terrestre sendo a segunda que mais aqueceu e foi 

observado que a atmosfera com dióxido de carbono foi a que teve a menor queda na 

temperatura, já a atmosfera terrestre foi a que teve a maior queda de temperatura 

seguida da atmosfera com oxigênio. 
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