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Apresentação 

Cada dia mais, mostra-se de fundamental importância a viabilização de soluções para a proteção e 

manutenção dos sistemas ambientais. O recente caso, amplamente noticiado, do rompimento da 

barragem de rejeitos de uma grande empresa mineradora no estado de Minas Gerais, é um dos 

exemplos que remete à importância da produção e transferência do conhecimento nessa área. 

Possivelmente, muitas vidas e o meio ambiente, seriam poupados se tivessem sido tomadas 

medidas preventivas. No entanto, a remediação torna-se a regra e não a exceção. 

Reduzir, reciclar e reutilizar são palavras de ordem no contexto do desenvolvimento sustentável. No 

entanto, a não geração é a primeira e mais importante medida. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, apresentada em 2010 por meio da Lei Federal nº 12.305, aparece no cenário brasileiro 

impactando o modelo de consumo vigente. Como não gerar resíduo? A resposta parece simples: 

Não consumindo. E assim inicia-se a nossa proposta. 

O Prêmio Reciclando Saberesteve origem na busca pela percepção da importância de temáticas 

relacionadas a gestão de resíduos e sustentabilidade sob a ótica de alunos e docentes da cidade do 

Recife. Desta forma, com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a parceria da Fundação Joaquim Nabuco (Fudaj), a Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) lançou o Prêmio, que recebeu mais de 90 trabalhos. 

Após rigorosa seleção, 53 trabalhos foram apresentados em Feira de Ciências realizada no dia 6 de 

novembro de 2015 no Museu do Homem do Nordeste (Muhne/Fundaj). Destes, 30 trabalhos, de 16 

escolas, foram avaliados como os melhores e compõem esta publicação. Dentre estes finalistas, 

foram selecionados os cinco melhores trabalhos que são contemplados com uma bolsa de Iniciação 

Científica Júnior do CNPq ao longo do ano de 2016. 

Os trabalhos surpreenderam tanto em relação a qualidade, quanto ao potencial inovadorda maioria 

das propostas. Outro aspecto que superou as expectativas foi a efetiva participação dos docentes 

ao longo do processo.Por isso, estamos seguros que de fato divulgamos um material de valor. 

Parabéns a todos os que se aventuraram nesse projeto e sucesso aos cinco vencedores.  

Que o ano de 2016 seja brilhante. Nos encontraremos novamente ao final dos projetos! 

Prof. Fernando Joaquim Ferreira Maia (UFRPE) 

Pesquisadora Lúcia Helena Xavier (Fundaj) 
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D1- Poluição urbana em corpos hídricos do Recife-PE 

Izabela Stephanie de Sousa Melo, Júlio César Barbosa Monteiro, Sérgio Emmanuel Pontes de 
Melo, Ana Carolina de Melo da Silva1 

Tema: Responsabilidade compartilhada 

Nível: Ensino Médio - ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ENGENHEIRO LAURO 
DINIZ 

Palavras-chave: Poluição urbana; Recursos hídricos; Meio ambiente  

Objetivo: Caracterizar a poluição em canais do Recife. 

Resumo: Muitas cidades metropolitanas são cortadas por rios que apresentam, em geral, impactos 

da urbanização nos corpos d’água, decorrentes do lançamento de esgoto, resíduos sólidos e da 

ocupação desordenada de suas margens. As consequências da expansão demográfica, como a 

poluição, refletem-se mais diretamente nas populações que ocupam as margens dos corpos 

hídricos, em contrapartida, elas são as mais poluidoras. A poluição é definida por todo tipo de 

resíduo que, liberado no ambiente, provoque desequilíbrio e cause prejuízos aos seres vivos e a 

toda a sociedade. O crescimento da quantidade de lixo em nosso país explica-se pela ausência de 

padrões de civilidade capazes de influir sobre o comportamento da população em geral.  Áreas 

urbanas são responsáveis pela maior quantidade de poluição em solos e corpos d’água. Essa 

poluição, resultante principalmente do lixo, chega aos recursos hídricos de forma direta ou indireta, 

ocasionando impactos ambientais e sociais, comprometendo a qualidade e a quantidade de suas 

águas . A falta de conhecimento sobre a importância dos recursos naturais faz com que as pessoas 

degradem o meio ambiente e invadam essas áreas sem medir os prejuízos que irão ocasionar 

devido a essa ocupação inadequada.Como perspectiva, neste estudo pretendemos descrever os 

tipos de resíduos sólidos encontrados nos canais/rios da cidade do Recife, classificar e enumerar os 

representantes animais encontrados na região de estudo e relacionar a presença de vida em 

regiões muito poluídas e não poluídas. Estudos demonstram que a degradação da água está 

intimamente relacionada ao uso do leito dos rios que cortam cidades. No espaço urbano, esses 

bens naturais se encontram subordinados aos valores de troca. Isso acarreta conflitos, uma vez que 

os interesses privados regem as condições de uso e acesso à porção de solo e a água com 

qualidade ambiental. As deficiências na coleta do lixo, nalimpeza dos canais e na conscientização 

dos moradores resumem os fatores responsáveis pela degradação ambiental em áreas urbanas.  

                                                             
1 Professor orientador 
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D4- Não devolvendo à natureza o que o homem produziu 

Maisa Maria Araújo do Amôr Divino, Wagner dos Santos Monteiro, Milena Ferreira da Silva, William 
Barbosa da Silva2 

Tema: Responsabilidade compartilhada 

Nivel: Ensino Médio – ESCOLA REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO MARIANO TEIXEIRA 

Palavras-chave: Metal;Risco;Doença. 

Objetivo: Formar uma parceria entre comunidade e prefeitura. 

Resumo: O lixo eletrônico tem sido um dos grandes vilões na cidade do Recife, que por ser uma 

metrópole, absorve muita tecnologia gerada no país ou importada. Não é raro encontrar nas ruas, 

nos córregos e em outros lugares aparelhos como celulares, peças de computadores, dentre outros. 

Esses materiais, que podem liberar metais pesados usados em sua fabricação, são danosos à vida 

dos vegetais e dos animas, podendo levar a doenças gravíssimas, gerando um alto custo no 

sistema de saúde. Recife tem entrado de vez em plena era tecnológica. Junto a isso vêm os 

problemas que a tecnologia acarreta: o descarte dos resíduos sólidos. Bem, sabe-se que muitas 

pessoas não esperam o produto ter seu tempo de vida útil extinguido, basta sair uma nova 

atualização de um determinado programa ou componente que o anterior a ele já pode ser 

descartado. Essa maneira de descartar, no geral, pode levar a uma série de fatores, desde doenças 

(pelo alto risco que os metais pesados podem trazer à natureza) até uma poluição visual do 

ambiente. Interagir com a comunidade local para encontrar um caminho para minimizar essa 

situação é uma das premissas. As associações de moradores junto às escolas e com a ajuda da 

prefeitura local, podem estabelecer uma parceria que resulte em uma conscientização efetiva de 

que a cidade precisa ser preservada para a geração que está chegando. Levar às escolas 

informações e dialogar com os alunos da rede municipal é uma das alternativas para transformar 

essa realidade, trabalhando –se o cooperativismo entre os moradores e a prefeitura e os alunos 

informados sobre os riscos desse tipo de resíduo, fazendo assim um elo exponencial para os 

cuidados com os resíduos eletroeletrônicos lançados ao léu. Assim, estaria também 

conscientizando para os descartes de maneira correta e diminuindo a ignorância quanto aos riscos 

de determinados produtos e suas maneiras corretas de serem entregues para melhor tratamento. 

Isso estaria ajudando a formar futuros cidadãos conscientes e protagonistas numa sociedade 

promissora. 

                                                             
2 Professor orientador 
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D5- Uma cidade com trânsito mais limpo para todos 

Scarletty Costa Beloni, Karolaine Bernardino de Lima, Deyvid Alex dos Santos Silva, William 
Barbosa da Silva3 

Tema: Responsabilidade compartilhada 

Nivel: Ensino Médio – ESCOLA REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO MARIANO TEIXEIRA 

Palavras-chave: Via limpa; Trânsito; Cidade limpa. 

Objetivo: Conscientizar no trânsito para uma cidade limpa. 

Resumo: Um grande quantitativo de cidadãos lança resíduos sólidos sobre a via pública. Esses 

materiais, além de sujarem a cidade, podem provocar acidentes aos transeuntes que correm o risco 

de escorregar em plásticos ou de serem atingidos por algum objeto pressionado pelos pneus dos 

veículos em movimento. Faltam lixeiras em alguns pontos, no entanto muitos motoristas não levam 

consigo uma sacola para descartar os objetos em locais adequados posteriormente. Falta educação 

a esses cidadãos. A grande metrópole, Recife, sofre todos os dias com um imenso quantitativo de 

resíduos sólidos lançados em suas vias de alto movimento. Tanto os motoristas de veículos 

automotores quanto os ciclistas e os pedestres contribuem para o excesso de sujeira na cidade. 

Sabe-se que em algumas vias podem faltar lixeiras ou tê-las em degradação. Mas mesmo onde 

haja lixeiras em perfeitas condições, percebem-se resíduos lançados no solo ao seu redor, embora 

exita nelas espaço para comportá-los. A falta de educação contribui muito para tudo isso. Levar 

informações para os transeuntes e, ao menos, tentar motivá-los a serem parceiros do bom senso e 

manterem sua cidade limpa é uma das etapas deste trabalho. Conscientizando também condutores 

de veículos automotores ainda em seu processo de formação e alunos em suas escolas, chegar-se-

á, indiretamente, aos seus parentes mais próximos, os quais são todos formadores do trânsito da 

cidade. O objetivo do trabalho consiste em criar uma disciplina sobre a conscientização ambiental 

no trânsito que seja obrigatória para adquirir a habilitação de motorista e motociclista (DETRAN), e 

que essa disciplina (atrelada de maneira paradidática) seja também aplicada nas escolas municipais 

e estaduais do Recife. Espera-se que a postura ou, ao menos, uma melhora parcial, seja alcançada 

com a educação da população. Para isso, a criação  e implantação de uma lei, de uma disciplina 

que verse sobre a conscientização ambiental nas autoescolas de Recife é muito importante.  

 

                                                             
3 Professor orientador 
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E6 - Jogo educacional para formação de consumidores 

conscientes: uma proposta para ensinar que o consumo 

consciente é o melhor para o planeta 

Gisely Mariana de Souza, Alessandra Mariana de Souza, Maria Luana Silva de Araújo, Noemia 
Karina Araujo Silva4 

 
Palavras-chave: Jogo; Sensibilização; Práticas de consumo. 

Nível: Ensino Fundamental - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO APOLONIO SALES 

Tema: Resíduos sólidos 

Objetivo: O projeto visa enfatizar a temátcia do consumo consciente, transformando essa ação em 

uma prática permanente de cidadania, mediante a criação de ferramentas que auxiliem no processo 

de sensibilização das pessoas. 

Resumo:O Consumo é consciente quando se consome de forma responsável, pensando nas 

consequências de seus atos de compra, sobre a qualidade de vida no planeta e na vida das futuras 

gerações. Por isso, o consumidor deve sempre se perguntar:  o que em seu consumo é realmente 

necessário? Só se deve comprar – roupas, alimentos, ou quaisquer outros tipos de produtos - o que 

for realmente necessário. Evite-se ao máximo o desperdício de água e da energia elétrica, recursos 

escassos. Opte-se pelo uso de combustíveis verdes. Utilizem-se sacolas retornáveis. No que se 

refere às compras, é preciso planejá-las, valorizando nas escolhas não apenas o preço e a 

qualidade do produto, mas considerando se as empresas que os produzem demonstram 

preocupações sociais e ambientais. Importante também é se pensar no bolso, gastando-se só 

aquilo de que se dispõe. Alguns jogos são importantes aliados à educação e ao desenvolvimento do 

cidadão desde sua infância, influenciando em seu modo de vida e ajudando na preservação do 

ambiente e na dimunuição do consumismo. O projeto deste “Jogo educacional”  tem como proposta 

a criação de um jogo onlinevoltado para jovens e também adultos que se interessem por jogos. 

Trata-se de uma simulação de vida real em que o jogador terá que executar tarefas diárias 

relacionadas a prática do consumo, tais como: compras no supermercado e nas demais lojas; 

consumo de energia e água; o que deve ser feito com os resíduos após o uso dos produtos, dentre 

outras atividades. Por meio de escolhas será possível saber se o jogador  enquadra-se no papel de 

consumidor consciente ou não. 

                                                             
4 Professor orientador 
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E17-Riacho Camargibe 

Vivian Maria Ovelíndia da Silva, Maria Gabriela Santos Bezerra, Vitoria Paloma Ananias da Silva, 
Marcelo José de Aguiar de Andrade5 

 
Nível: Ensino Fundamental - ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Poluição; Lixo; Desmatamento; Degradação 

Objetivo: Este projeto tem por objetivos estudar, entender os problemas e encontrar soluções para 

reduzir os efeitos do processo da degradação no Riacho de Camaragibe. 

Resumo:Os riachos estão perdendo suas características iniciais por conta de vários fatores 

decorrentes do descaso com o meio ambiente. Os motivos para a degradação iniciam-se na falta da 

coleta e no descarte incorreto de lixo, despejo irregular de esgotos e até mesmo a retirada de 

plantas das margens dos rios. A continuidade dessas atividades resulta em um leito poluído, 

acarretando em consequências para a comunidade vizinha. O ato de jogar lixo em rios e riachos 

pode resultar em enchentes nas épocas de chuvas, deixando moradores desabrigados e expostos a 

doenças veiculadas pela própria água contaminada. A retirada das árvores, além de restringir a 

produção de oxigênio, permite que o processo de assoreamento dos rios e riachos seja acelerado. 

Através dessas problemáticas percebe-se a necessidade de procurar soluções para o avanço desta 

comunidade e servir de exemplo para outras, em busca de um meio ambiente melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Professor orientador 
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F1 - A crise ambiental do semiárido brasileiro e a oportunidade de 

novas alternativas sustentáveis - o uso do destilador solar de água 

Brenda Vasconcelos Souza Chaves, Amanda Elysa Bezerra da Silva, Josuan Alexsander Tiburcio 
de Araújo, Paulo Cesar de Oliveira6 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DOM SEBASTIÃO LEME 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Semiárido; Sustentabilidade; Água. 

Objetivo: Promover o debate sobre alternativas caseiras que possibilitem o reúso humano dos 

recursos hídricos a partir de experimentações, teóricas e práticas, adaptadas à realidade da 

comunidade escolar. 

Resumo:O referido experimento, enquanto mecanismo viável a ser empregado em residências de 

interesse social, se mostra muito coerente com a realidade das comunidades situadas no semiárido, 

permitindo sua adaptaçãoem conformidade com as necessidades das habitações. Fazem-se 

necessárias observações locacionais  e de manuseio específicas, que devem ser respeitadas para 

que haja o real reaproveitamento das águas cinzas em questão.  A produção de destiladores 

solares, visando ao reaproveitamento de água, abre margem para um longo horizonte de novas 

opções e de readaptações de outras técnicas com intuito similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Professor orientador 
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F4 - Coletação de óleo de cozinha 

Maria Eduarda Santos, Maria Eduarda da Silva, Rayanne Maria Neves Golveia,  Emerson Felipe da 
Silva7 

Nível: Ensino Médio - ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUCILO ÁVILA PESSOA 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Óleo; Coleta; Cozinha. 

Objetivo: Preservar o meio ambiente,evitando que todo o óleo que pode ser usado para produzir 

sabão, biodiesel, tintas e outros produtos seja jogado pelo ralo da cozinha. 

Resumo:O presente trabalho consiste em um aplicativo para coleta de óleo residual de cozinha que 

mostrará locais de coletas a partir dos quais as pessoas poderão se cadastrar como doador ou 

coletor, sendo exigida algumas informações para a segurança de ambos. A proposta tem como 

propósito a preservação do meio ambiente, evitando-se o descarte inadequado desse tipo de 

resíduo em ralos de cozinha e possibilitando seu uso na produção de sabão, biodiesel, tintas e 

outros produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Professor orientador 
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F6- Compostagem e plantio de mudas na Escola Lions de 

Parnamirim (Recife, PE) 

Pedro Vinícius Diogo da Silva, Miriele Savana dos Santos Ramalho, Erlânia Alves de Siqueira, 
Sandra Maria Siqueira de Souza8 

 
Nível: Ensino Médio - ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Compostagem; Plantio de mudas; Reciclagem. 

Objetivo: Sensibilizar os alunos quanto à reciclagem do lixo orgânico através da compostagem e do 

plantio de mudas na Escola Lions de Parnamirim. 

Resumo:Lixo orgânico é todo resíduo de origem vegetal ou animal. Esse lixo, produzido nas 

residências, escolas, empresas e pela natureza, precisa ser tratado com cuidado, pois pode gerar 

consequências indesejadas para os seres humanos como, por exemplo, mau cheiro, 

desenvolvimento de bactérias e fungos, ocorrência de ratos e insetos. Nestes casos, várias doenças 

podem surgir, devido à contaminação do solo e da água. A compostagem é um processo biológico 

em que os microorganismos transformam a matéria orgânica em um material semelhante ao solo 

chamado composto orgânico. O presente trabalho busca a implantação de um sistema de 

compostagem vissando a realização da reciclagem do lixo orgânico na Escola Lions de Parnamirim 

e à posterior produção de mudas. Para tanto, será necessário a confecção de uma composteira, 

com uma caixa de madeira ou PVC com capacidade de aproximadamente sete litros, além de restos 

de alimentos, folhas de jornal, água e, por fim, cinco quilogramas de terra para fechar o projeto com 

o plantio de mudas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Professor orientador 
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F7 - Compostando e Fertilizando - Reaproveitando resíduos 

sólidos orgânicos transformando-os em húmus 

Lidiane de Andradre Silva, Isis Santina do Nascimento, Anisio Lucas Gomes Sobral Da Silva, João 
Gustavo Soares de Araújo9 

Nível: Ensino Médio–ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO MARTINS JUNIOR 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Compostagem; Composto; Fertilizante; Resíduos; Orgânico. 

Objetivo: Obter húmus através da compostagem para fomentar a fertilização do solo. 

Resumo:A proposta inicial deste trabalho era revitalizar os espaços de convivência da escola com o 

jardim e a implementação de uma horta, porém, como o solo destinado necessitava de fertilização, 

foi desenvolvido o projeto de criar uma usina de compostagem, aproveitando os resíduos sólidos 

orgânicos coletados na própria instituição e provenientes das residências dos estudantes. Na 

primeira fase de implantação, os estudantes participarão ativamente na confecção dos depósitos de 

compostagem e durante a observação sistemática, serão levantadas várias indagações sobre o 

processo de degradação da matéria orgânica, o que motivará os estudantes a pesquisarem sob a 

orientação de docentes das disciplinas de Geografia e Biologia. 
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F10 -Cultivo Hidropônico como Alternativa de Horta Comunitária 

na Escola Lions Parnamirim (Recife, PE) 

Pedro Vinícios Diogo da Silva, Marco Antonio Silva, Marcelo José de Aguiar Andrade10 

 
Nível: Ensino Médio -ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Hidroponia; Produção agrícola; Uso da água; Educação ambiental. 

Objetivo: Este projeto visa empreender educação alimentar, educação ambiental, além de integrar 

os alunos da escola aos conhecimentos do cultivo hidropônico. 

Resumo:Devido à escassez de água em nosso planeta, tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, fazem-se necessários estudos e técnicas de produção agrícola a partir dos quais se 

utilize água de forma consciente, econômica e eficaz. Diante disso, a tecnologia que desponta como 

melhor alternativa é o sistema hidropônico,pois nele a planta fica em contato direto e constante com 

a água, possibilitando maior e melhor absorção dos nutrientes necessários a ela. 
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F11 - Cultivo Hidropônico como Alternativa para Produção 

Agrícola com Águas Salobras 

Pedro Vinícios Diogo da Silva, Marco Antonio Silva, Marcelo José de Aguiar Andrade11 

 
Nível: Ensino Médio -ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Salinidade; Semiárido; Hidroponia; Alternativas. 

Objetivo: Este projeto visa realizar um trabalho multidisciplinar  que poderá integrar as disciplinas 

de Geografia(para discutir a situação da população encontrada no semiárido), Biologia(podendo 

explicar temas como osmose ), Física e Química ( ambas podem explicar a utilização da 

hidroponia). 

Resumo:A tolerância das culturas à salinidade deve ser maior em sistemas hidropônicos do que em 

sistemas convencionais de cultivo, devido à maior e constante disponibilidade de água nos diversos 

tipos de sistemas hidropônicos, e à pouca ou inexistente contribuição do potencial mátrico sobre o 

potencial total da água, devendo isso representar uma maior absorção de água e nutrientes pelas 

plantas para uma mesma quantidade de sais. Em sistemas convencionais, baseados no solo, o 

efeito dos sais, traduzido na diminuição do potencial osmótico, é somado ao estresse hídrico 

representado pela diminuição do potencial mátrico. Nesse sentido, em sistemas hidropônicos, 

espera-se que culturas, sobretudo de ciclo rápido, proporcionem o uso sustentável de águas 

salinas, naturais ou residuárias, provenientes do processo de dessalinização. Tal fato pode abrir 

uma nova perspectiva para a agricultura do semiárido brasileiro, colaborando, inclusive, para uma 

maior segurança ambiental, aumento de empregos, aumento da qualidade de vida e consequente 

fixação do homem ao campo.O rejeito originado em dessalinizadores por osmose reversa vem 

ocasionando impactos ao meio ambiente, como a salinização de solos e o aumento de 

concentração de sais em corpos d´água. Sua utilização na hidroponia pode minimizar esses 

impactos, possibilitando a redução do volume do efluente e gerando fonte de renda. 
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F12 – Da horta ao pomar 

Raphael José Ribeiro de Amorim, Suelayne Silva do Nascimento, Rafaella da Silva Azevedo, Nadja 
Azeredo12 

Nível: Ensino Médio - ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO SILVA JARDIM 

Tema:  Meio Ambiente 

Palavras-chave: Horta; Pomar; Reutilização; Jardim. 

Objetivo: Aproveitar espaços físicos da escola para a criação de horta, pomar e jardim. 

Resumo:Sabendo que a escola possui áreas livres não utilizadas, este projeto tem por objeto 

orientar para o cultivo de horta, pomar e jardim, aproveitando também materiais reutilizáveis, 

visando motivar os alunos para ações voltadas para o desgaste indevido de materiais e a 

importância da sua reutilização e para reutilização e despertar nelas a responsabilidade pelo 

ambiente à sua volta. 
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F13 - Decoração de material orgânico: folhas secas 

Emanuel Batista Oliveira da Silva, Aleson Luan Ferreira, Yasmim Thalita Francisca do Ó,  Sandra 
Lúcia Pereira Rodrigues13 

Nível: Ensino Médio–ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO JOAQUIM TÁVORA 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Folhas; Reaproveitamento; Resíduos sólidos. 

Objetivo: Capacitar estudantes do ensino médio quanto à produção de arranjos florais a partir de 

materiais orgânicos (folhas secas, raízes, palha de palmeira) e garrafa pet para suscitar o 

empreendedorismo com vistas à obtenção de renda. 

Resumo:Os resíduos sólidos são materiais heterogêneos, resultantes das atividades humanas e da 

natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados. Por isso, o objetivo do projeto é capacitar 

estudantes do ensino médio para a produção de arranjos florais a partir de materiais orgânicos 

(folhas secas, raízes, palha de palmeira) e garrafa PET, para suscitar o empreendedorismo,com 

vistas à obtenção de renda. 
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F18 - Estudo comparativo dos métodos empregados no descarte 

de radiofármacos 

Ana Luiza Cavalcante Marques da Silva, Jamilly Andrade de Lima, Ana Maria Alves de Souza14 

Nível: Ensino Médio - COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Radiofármacos; Descarte; Hospitais; Segurança; Radioatividade. 

Objetivo: A partir da pesquisa de campo e acadêmica, visa-se realizar um estudo sobre os métodos 

de descarte de radiofármacos adotados pelos hospitais e clínicas da Região Metropolitana do 

Recife, bem como verificar a possibilidade de falhas que esse processo compreende. Planeja-se 

ainda avaliar os riscos e fazer comparações com formas de descarte já existentes, além de propor 

sugestões para a segurança desse procedimento. 

Resumo:Radiofármacos são substâncias geradas a partir da união de dois produtos com 

características diferentes, o radionuclídeo e o fármaco, que originam um medicamento radioativo, 

largamente usado na medicina nuclear. Por causa da capacidade de se firmar em órgãos 

específicos, ser metabolizado e eliminado pelo organismo, juntamente com o fato de emitir radiação 

no interior do órgão, é utilizado para o tratamento e diagnóstico de doenças.  De maneira geral, a 

história é marcada por diversos acidentes envolvendo radioatividade os quais se tornaram 

mundialmente conhecidos. Os resíduos gerados a partir da produção de matéria-prima de diversos 

tipos de material radioativo têm originado um imenso debate na sociedade. Nos últimos anos, houve 

um crescimento na demanda de radiofármacos de meia-vida curta, principalmente no Brasil, por 

causa das suas aplicações. O país é conhecido como grande produtor do FDG-18F, análogo da 

glicose e que permite a captação de imagens sensíveis do metabolismo e da fisiologia de algumas 

regiões do corpo, capaz de detectar o câncer pelo processo de glicólise, que é muito comum em 

células tumorais. Juntamente ao aumento dessa procura, o FDG-18F, por exemplo, apresenta 

também uma meia-vida de aproximadamente 2 horas, necessitando de uma fabricação em larga 

escala. Por causa de tais características, pode-se dizer que existe uma relativa produção de rejeitos 

radioativos no país. Com isso, é possível observar que é imprescindível que sejam desenvolvidos 

métodos eficazes para o descarte desses radiofármacos, a fim de evitar que acidentes ocorram 

devido à falta de cuidados com esses tipos de resíduos. 
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F19- Estudo sobre os resíduos sólidos gerados na Escola 
Estadual Lions de Parnamirim (Recife, PE) 

Wlisses Vieira de Lima, Ithamara Silva de Lima, Julianne Moura da Silva15 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Educação ambiental; Coleta seletiva; Reciclagem. 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivos: i) identificar o conhecimento dos alunos sobre 

resíduos sólidos; ii) promover ações que estimulem o descarte correto dos resíduos sólidos na 

escola; iii) buscar parcerias entre a escola e empresas de coleta seletiva da comunidade no entorno 

para a coleta dos resíduos sólidos separados na escola. 

Resumo:O uso excessivo e desordenado dos recursos naturais pela sociedade favorece a 

diminuição destes, como também gera um alto índice de resíduos sólidos descartados 

inadequadamente. Considerando a importância da escola na formação dos alunos, a realização de 

atividades voltadas ao meio ambiente pode favorecer amudança de comportamento diante de 

questões ambientais, seja na escola ou em sua comunidade. Sendo assim, para cumprir os 

objetivos, incialmente serão aplicados aos alunos questionários contendo questões discursivas e de 

múltipla escolha a fim de identificar o conhecimento destes sobre o tema resíduos sólidos. Com 

base nas respostas dos alunos, serão afixados na escola cartazes informativos sobre o tema, bem 

como serão realizadas atividades que estimulem a prática do descarte correto, a reutilização e a 

reciclagem do material separado. Além disso, serão feitos contatos com empresas de coleta seletiva 

da comunidade a fim de promover não só a destinação correta dos resíduos sólidos gerados na 

escola, mas também contribuir na geração de renda para essas empresas locais. 
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F21 - Horta na Escola: Aprendizado, Diversão e Benefícios 

Lucas Bastos dos Santos, Roberta Letícia Cavalcanti Freitas, Cynthia Waleria de Melo Silva 
Rodrigues16 

Nível: Ensino Médio - ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFESSOR CÂNDIDO 
DUARTE 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Hortaliças, Meio Ambiente, Agrotóxicos. 

Objetivo: Mostrar a importância do consumo de alimentos livres de defensivos agrícolas, do 

conhecimento dos aspectos botânicos das plantas em geral, bem como das que serão utilizadas na 

horta. 

Resumo:A realização deste projeto ocorrerá na Escola de Referência em Ensino Médio Professor 

Cândido Duarte, localizada no Bairro de Apipucos, Recife/PE. Será utilizado o canteiro da escola 

para a plantação da horta, cuja qualidade do solo será previamente analisada pelos estudantes do 

Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Serão 

plantadas hortaliças, tais como tomate, berinjela, alface, rúcula, coentro, cebolinha, manjericão, 

jerimum, pimentão e pimenta, e outras de preferência dos estudantes, podendo ser escolhidas por 

votação. As sementes poderão ser obtidas por doação dos demais estudantes e dos professores, e 

também pelo setor de Agronomia da UFRPE. A manutenção da horta será elaborada pelos alunos 

integrantes do projeto, bem como por estudantes que voluntariamente se propuserem a colaborar. 

Além dos canteiros, serão produzidas hortas com utilização de pneus e também hortas suspensas, 

com o uso de garrafas PET, servindo as hortaliças para a realização de aulas práticas de Química, 

Biologia e Geografia, e também para demonstrar a importância de uma alimentação livre de 

agrotóxicos, além da redução dos gastos com alimentação. Os resíduos das hortaliças serão 

utilizados para compostagem, e também para a alimentação de minhocas, de um futuro minhocário, 

para que dessa forma não ocorram desperdícios em nenhuma fase de execução das atividades. A 

evolução da horta será registrada através de fotografias, e ao final do projeto, será confeccionada 

uma história em quadrinhos, abordando a importância de uma horta para a escola, para a saúde e 

para o meio ambiente, como incentivo para a produção de hortas comunitárias em projetos futuros, 

fazendo a conexão entre a escola e a comunidade de entorno. 
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F22 - Invasão humana no habitat silvestre leva à invasão silvestre 

no habitat humano 

Denise Cristina do Nascimento Barbosa, Camila Maria Tavares da Cunha, Thalys Miguel Silva, 
Marcelo José de Aguiar Andrade17 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Urbanização; Expansão; Habitat; 

Objetivo: Propor a solução para o problema da ocorrência simultânea de espécies animais e o ser 

humano. Para tanto, propõe-se o estudo prévio do bioma e do reflorestamento de outras áreas 

adequadas a receber o tipo de bioma desmatado e/ou áreas desmatadas não alcançadas por 

centros urbanos para que chegassem o mais próximo possível do habitat natural dos animais, 

proporcionando um equilíbrio entre o “concreto e o verde”, não contendo o avanço da urbanização, 

mas podendo proporcionar outra opção para migração dos animais sem prejudicar a fauna e a 

população. 

Resumo:Sabe-se que a expansão das áreas urbanas e o aumento populacional desenfreado 

acarretaram uma urbanização agressiva que começou a alcançar e desmatar áreas verdes, o que 

tem ocasionado a migração de espécies de animais silvestres para centros urbanos. Com o 

desmatamento causado pelas construções, os animais acabaram saindo de seus habitats naturais 

para viver à margem do cotidiano das pessoas nas grandes metrópoles, prejudicando ambas as 

partes, pois animais silvestres não estão familiarizados com a vida urbana e não podem ser 

domesticados, e isso pode levar a uma situação  de risco ao se forçar um animal a se adaptar a um 

local com características diferentes do seu habitat, levando a uma possível diminuição populacional 

da espécie naquela região. Além desses problemas socioambientais, um agravante para a 

população é que tais animais se tornam agressivos ao sentirem-se ameaçados, pondo em risco a 

integridade física das pessoas que ali residem. 
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F24 - Jovens Conscientes: uma perspectiva para a gestão 

ambiental sustentável 

Ricardo Antonio Medeiros de Souza, Patrícia Roberta da Silva Neves de Oliveira18 
 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS - NAVE RECIFE 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Meio ambiente; Sustentabilidade na escola; Educação ambiental; Liderança para a 

sustentabilidade. 

Objetivo: Conscientizar os jovens do cuidado com o meio ambiente e da importância da reciclagem, 

por meio de atividades interativas, discussões e debates. 

Resumo:O projeto terá a duração de um mês para cada uma das seis escolas selecionadas. 

Inicialmente, será feita uma pesquisa com os professores para saber quais os alunos estão aptos a 

integrar o projeto. Como critério para seleção da amostra, devem ser priorizados: alunos com bom 

comportamento e desempenho acadêmico, aluno com mau comportamento e desempenho 

deficitários, bem como maiores e menores desempenhos. Serão escolhidos entre dez e quinze 

alunos para serem capacitados e atuarem como monitores na conscientização do meio ambiente, 

priorizando o ambiente escolar, durante a vigência do projeto. Neste período, haverá palestras, 

debates, discussões e dinâmicas de conscientização. Cada turma terá que confeccionar seus 

próprios coletores seletivos de resíduo, separados por categorias: papel ,plástico,vidro, metal e 

material orgânico não reciclável. Estes coletores ficarão dispostos no espaço escolar (salas de aula 

e área externa). Ao final do mês, será avaliado o desempenho da escola e, principalmente, dos 

alunos escolhidos para monitoria, por meio da aplicação de questionários e entrevistas com os 

alunos participantes, demais alunos e gestores escolares. Serão questionados acerca do 

desempenho dos alunos, dos resultados esperados, dos resultados alcançados e o que foi 

arrecadado com a proposta. Com esta pesquisa, tem-se como objetivo promover a conscientização 

ambiental, promover lideranças para a sustentabilidade no espaço escolar, incentivar o trabalho 

cooperado e a percepção sobre o desempenho, os benefícios e a capacidade da gestão ambiental. 
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F26 - Lixo: Qual seu destino? 

Wilton Marques da Silva, Alanna Cristina dos Reis Oliveira, Flávia Manoelle Pereira de Souza, Ana 
Carolina Melo da Silva19 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ENGENHEIRO LAURO 
DINIZ 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Meio Ambiente; Empresas 

Objetivo: Verificar o manuseio, o tratamento e o destino de resíduos produzidos em empresas 

comerciais. 

Resumo:O desequilíbrio ambiental é um fenômeno que vem se agravando na sociedade atual 

devido ao crescimento populacional, ao intenso processo de urbanização, e ao exagerado consumo 

de recursos naturais. Nesta sociedade da comunicação, muito mais das máquinas, da tecnologia do 

que de pessoas, tudo é fabricado para durar o menor tempo possível, gerando a necessidade de 

novos produtos e tornando o planeta em um imenso depósito de resíduos. Desta forma, tornam-se 

necessários estudos que contribuam para a redução da quantidade de resíduos produzidos e 

descartadospor empresas. Com o objetivo de verificar o manuseio, o tratamento e o destino de 

resíduos produzidos por empresas comerciais (como supermercados) aplicamos um estudo de caso 

com entrevistas objetivas semiestruturadas, registro de imagens e análise da gestão. A 

interpretação dos dados obtidos possibilitou observar uma grande produção de resíduos em todos 

os estabelecimentos, em especial os classificados como orgânicos. Estes resíduos são inicialmente 

separados pelos funcionários do supermercado. Parte deles é descartada em depósitos de coleta 

pública (no caso dos orgânicos), e outre parte, como papéis e papelões, são prensados para venda 

ou doação. O processamento do lixo nesses estabelecimentos é de responsabilidade principalmente 

de empresas contratadas, que mesmo “capacitadas” para o trabalho, liberam contaminantes ao 

meio ambiente. A falta de cuidado com possíveis contaminações foi vericada em todas as 

empresas. Carrinhos de compras são utilizados corriqueiramente como equipamentos para 

transporte do lixo dentro e fora dos supermercados, representando importantes fontes de 

contaminações. A problemática com o lixo se agrava quando correlacionada ao cuidado com os 

produtos a serem comercializados, gerando danos ao meio ambiente. 
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F28 –O lugar do idoso na sociedade 

Thais Vitorino Marques, Júlio César Barbosa Monteiro, Claúdio Leandro Cordeiro da Silva Júnior, 
Ana Carolina Melo da Silva20 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ENGENHEIRO LAURO 
DINIZ 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Idoso; Centros de acolhimento; Sociedade 

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo descrever o processo de envelhecimento de pessoas 

residentes em centros de acolhimento ao idoso no Recife e Região Metropolitana, caracterizando 

sua qualidade de vida e descrevendo sua trajetória até onde residem. 

Resumo:Nas últimas décadas, a população brasileira acima de 60 anos tem aumentado 

significativamente. O aumento dessa proporção na população traz à tona a discussão a respeito de 

eventos incapacitantes, relacionados com a diminuição da capacidade funcional, como a execução 

das atividades da vida diária, a ocorrência de quedas, bastante comum e temida pela maioria de 

pessoas idosas. A habitação compreende um dos problemas enfrentados pelos idosos, por 

necessitarem de constante vigilância, de estruturas e condições que lhes ofereçam bem estar e 

segurança. Essas necessidades os levam a buscar centros de acolhimento especializados. A 

escolha é feita pela família que “descarta” esse ente no início do processo de envelhecimento, ou 

pelo próprio idoso, que se sente dependente e incapaz. Esse segmento da população necessita de 

estudos que retratem sua qualidade e modo de vida, visando à formulação de políticas para prevenir 

a incapacidade funcional e aumentar a participação social dessa faixa etária que vem crescendo 

exponencialmente. Políticas que incentivem a prática de esportes, o acesso ao lazer, à saúde 

assistencial, e o convivo social. Não esquecendo o fundamental e obrigatório papel afetivo da 

família e caracterizando sua qualidade de vida e descrevendo sua trajetória até os locais em que 

residem. O acolhimento e a proximidade com a família e amigos, bem como a incapacidade em 

desenvolver atividades habituais, foram citados pela maioria dos idosos participantes deste estudo, 

confirmando a necessidade desta população em participar ativamente da sociedade. Ser idoso é 

uma mudança natural que todo ser humano irá passar, e compreende uma faixa da sociedade cada 

vez maior. Entretanto, hoje, esta população encontra-se carente de atenção e assistência, sendo 

necessário que se garanta o cumprimento dos direitos e deveres destes cidadãos, que lutam por 

vez e voz. 
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F29 - Os resíduos sólidos como fonte de conscientização na 

escola 

Milena Vitória Lima dos Santos, Roberta Cristina Moreira de Assis, Iris Fernandes da Cruz, Roberta 
Marcelino de Albuquerque Souza21 

 
Nível: Ensino Médio - ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DE BEBERIBE 

Tema:Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Sustentabilidade; Ambiente 

Objetivo: Sensibilizar os estudantes sobre a necessidade da reutilização, redução e destinação 

correta de resíduos sólidos, visando a uma melhor qualidade de vida, à geração de renda e à 

consequente preservação sustentável do meio ambiente, tornando-os multiplicadores dessas ações. 

Resumo:O comportamento do ser humano em relação aos resíduos sólidos deve ter relevância na 

preservação do meio ambiente, e ser considerado uma questão social e não apenas um problema 

individual ou da comunidade escolar. A partir dessa reflexão, desenvolveu-se um projeto na Escola 

de Referência em Ensino Médio de Beberibe, envolvendo uma ação conjunta e interdisciplinar, 

acerca do tema em estudo, visando possibilitar e facilitar trabalhos de forma investigativa e 

pedagógica sobre os cinco “erres” – repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Um dos pontos 

principais no respectivo projeto é trabalhar questões relacionadas à cidadania, pois a participação 

ativa e o resgate de direitos promovem a ética eficaz, capaz de conciliar o ambiente e a sociedade, 

valorizando atitudes conscientes dentro e fora do ambiente escolar, no exercício da cidadania, para 

uma melhor relação de desenvolvimento sustentável entre o estudante e o meio ambiente no qual 

se encontra inserido. 
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F40- Reúso de água Resíduária na Escola 

José Ricardo Teófilo da Silva, Paulo Victor Santana dos Santos, Martha Katharinne Silva Souza 
Paulino, Marcelo José de Aguiar Andrade22 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 

Tema:Meio Ambiente 

Palavras-chave: Água; Reúso; Meio ambiente. 

Objetivo: Objetivam-se com este trabalho, a informação e a capacitação dos alunos na utilização 

de reúso de água residuária. 

Resumo:No Brasil, o problema da escassez de água vem sendo constante, causando grande 

preocupação. A água é o recurso natural essencial para a vida no nosso planeta e, por esse motivo, 

devem-se procurar meios de economizá-la, bem como cuidar da preservação dos mananciais para 

evitar sua contaminação. Nesse sentido, é necessário o incentivo de políticas de aproveitamento de 

água. É assim que nasce a ideia de reúso de água, a qual deve estar dentro dos padrões exigidos 

para sua utilização. O reúso é feito com água residuária proveniente de algumas atividades 

humanas, podendo ser tratada e aproveitada, economizando assim uma boa parte da água que é 

desperdiçada atualmente. As aplicações são diversas como: irrigação, refrigeração, descargas, 

entre outros. A economia de água é um fator de grande importância na atualidade, razão pela qual 

devem-se procurar meios de pô-la em prática. 
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F43- SEPC - Scanner Ecológico  Para Coletores 

Lucas Daniel Anselmo Tabosa de Andrade, Victória Ellen Almeida Pinheiro, Morgana dos Santos, 
Hugo Tadeu Magnata Freire de Carvalho23 

Nível: Ensino Médio – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS - NAVE RECIFE 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: Scanner; Segurança dos coletores; Seletor de Lixo; Análise de Terreno 

Contaminado. 

Objetivo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta para 

auxiliar os catadores de materiais recicláveis a identificar automaticamente a presença de materiais 

tóxicos e contaminantes, visando proporcionar proteção e segurança durante o manuseio dos 

materiais no desempenho de suas atividades. 

Resumo:O projeto em questão visa melhorar o cotidiano de trabalho dos coletores de lixo que são 

expostos a materiais tóxicos, precipitando assim uma primeira análise dos lixos antes que o 

trabalhador entre em contato com a matéria. Os catadores de materiais recicláveis são incentivados 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305 e Decreto Federal nº 7.404 de 

2010) a atuar na Logística Reversa de materiais e produtos pós-consumo. Dentre as categorias 

priorizadas por essa Política estão: embalagens de agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante, 

óleo lubrificante, pneus, pilhas e baterias, equipamentos eletroeletrônicos e lâmpadas. Todos esses 

elementos possuem potencial de impacto ao meio ambiente e à saúde humana. No entanto, é difícil 

para os catadores identificar o potencial de risco desses produtos e materiais. Dessa forma, este 

projeto pretende o desenvolvimento de uma ferramenta para a identificação automática do grau de 

risco desses produtos pós-consumo. A ferramenta tem como modo de funcionamento o uso de um 

sensor infravermelho passivo que realiza a leitura de uma pequena área ou resíduo específico a 

partir da radiação infravermelha decorrente do calor do corpo examinado, com o auxílio de um 

sensor espectrofotômetro que realiza a leitura de emissão de luz de um corpo sólido transparente 

ou opaco em conjunto com o fotômetro, informando ao coletor por meio de um display que informará 

por meio de gráficos e luzes de LED, se aquele material é prejudicial ou não à sua saúde através de 

um medidor de temperatura do corpo inspecionado pelos sensores. 
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F46 - Uma solução Sustentável 

Amanda Carvalho da Silva, Júlio Batista do Nascimento, Ladjane Bezerra Cavalcanti24 

 

Nível: Ensino Médio – COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Água; Cisterna; Sustentabilidade 

Objetivo: Implantar uma cisterna de baixo custo no ambiente escolar 

Resumo:Algumas regiões do Brasil estão passando por um momento delicado em relação à falta 

d’água, e uma das alternativas de solução para esse problema é utilizar a água da chuva nas 

atividades domésticas: lavagem de roupas, pisos, carros, e nas descargas do sanitário. Como 

alguns desses afazeres também são executados no colégio, o objetivo deste trabalho é a 

implantação de uma cisterna de baixo custo no ambiente escolar. Caso este projeto seja concluído 

com sucesso, poderá ser reproduzido por terceiros servindo como modelo para a construção de 

cisternas. Essa é uma alternativa para aqueles que desejam economizar na conta de água, ter esse 

recurso armazenado na época de seca ou estiagem, além de ser uma ideia sustentável que evita o 

desperdício, principalmente no cenário atual de crise de recursos hídricos. Portanto, acumular ou 

estocar a água da chuva numa cisterna, além de evitar gastos desnecessários, contribui para a 

preservação da maior riqueza do planeta. 
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G1 - A reutilização da água 

Werley Ferreira da Silva Costa, Terezinha Maria de Lima Freitas25 
 

Nível: Ensino Técnico – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Reúso de água; Desperdício; Conscientização. 

Objetivo: Reaproveitar a água residual das pias e dos chuveiros. 

Resumo: O reaproveitamento da água, atualmente é de extrema importância, pois estamos 

atravessando uma crise de água, por causa do mau uso e do desperdício desse bem que é uma 

das fontes da nossa sobrevivência. A ideia do projeto consiste em diminuir o desperdício. Para 

tanto, propõe-se um método simples, ou seja, a água que sai das torneiras das pias e dos chuveiros 

passará por um cano que contém um filtro e cloro, seguindo para um reservatório. Quando 

acionados por uma bomba manual, tais águas voltam para os canos para serem reutilizadas. No 

vaso sanitário, por sua vez, será instalada uma válvula para controlar o fluxo de água.  O objetivo do 

projeto é que haja um melhor controle no consumo de água e energia, para ajudar no 

desenvolvimento do nosso país. 
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G4- ELETROLIX 

Rainer Vinicius Barros Campelo, Naiara Angel De Vasconcelos, Emerson Felipe da Silva26 

Nível: Ensino Técnico - ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUCILO AVILA PESSOA 

Tema: Resíduos sólidos 

Palavras-chave: ETE; Resíduos. 

Objetivo: Proporcionar à comunidade escolar uma opção de descarte do lixo eletrônico de maneira 

rápida e eficiente. 

Resumo: O aplicativo ELETROLIX tem o proposito de ajudar no recolhimento de resíduos sólidos. 

Propóe-se um aplicativo que o usuário possa baixar e instalar em seu dispositivo e através do 

mesmo solicitar a coleta desses materiais. O aplicativo proporciona confiabilidade, agilidade, 

comodidade e segurança aos usuários e parceiros que farão a doação. Assim, essa proposta visa à 

elaboração de um sistema que permita a gestão de lixo eletroeletrônico, tendo em vista que a ETE 

Professor Lucilo Ávila Pessoa (Recife, PE) já desenvolve um trabalho de reciclagem desse tipo de 

material. A partir dessa solução tecnológica, pretende-se proporcionar à sociedade uma opção para 

descartar esses resíduos que são perigosos à nossa saúde, livrando o meio ambiente dos danos 

potenciais. O aplicativo inicialmente irá mostrar os pontos em que pode ser descartado o lixo 

eletrônico para que possam ser reciclados e reutilizados. Com isso, poderia-se proteger o planeta 

dos impactos causados pelo lixo eletrônico. E ainda busca-se evidenciar, por meio do aplicativo, os 

danos que o lixo eletrônico pode causar ao planeta, estimulando as pessoas a repensar as suas 

atitudes. 
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G5- Fitorremediação e Plantas Bioacumuladoras 
Andressa Luise Rodrigues de Oliveira, Amanda Lins Bispo Monteiro, Anna Luiza Santana Neves, 

Inaldo José Minervino da Silva27 

Nível: Ensino Técnico – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO 

Tema: Meio Ambiente  

Palavras-chave: Fitorremediação; Bioacumuladoras; Água Contaminada; Análises. 

Objetivo: Coletar e analisar amostras de água contaminadas (lagos e açudes) a fim de serem 

tratadas com plantas bioacumuladoras e dessa forma garantir a eficácia do método e propor uma 

medida alternativa no tratamento.  

Resumo: A fitorremediação com plantas bioacumuladoras é uma técnica utilizada para reduzir 

poluentes do ambiente, onde essas plantas apresentam uma capacidade filtradora, ocorrendo, 

dessa forma, transformações químicas, físicas e bioquímicas, que alteram a qualidade da água. 

Tendo em vista o considerável índice de contaminação de ambientes aquáticos, este trabalho visa 

analisar a eficácia de plantas na fitorremediação de águas contaminadas. O experimento proposto 

consiste em coletar amostras de água contaminada e imergir plantas bioacumuladoras a fim de 

avaliar e comparar periodicamente a eficácia da fitorremediação através de análises fitoquímicas 

das partes das plantas, que são os compostos armazenados nas folhas, nos caules ou nas raízes e 

dos parâmetros da água, como pH, condutividade, cor, turbidez, acidez, alcalinidade, cloreto e 

salinidade, manganês, nitrogênio, fósforo, fluoretos, oxigênio dissolvido e componentes orgânicos e 

inorgânicos. 
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G6- Garagem Digital 
Matheus Andrade Gomes, Jamesson Luna Muniz Júnior, Marcelo Henrique Correia de Paula Júnior, 

Emerson Felipe da Silva28 

Nível: Ensino Técnico - ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUCILO AVILA PESSOA 

Tema: Resíduos sólidos  

Palavras-chave:  Reciclagem;Reutilizar;Reduzir;Repensar;Recusar.  

Objetivo: Receber resíduos provenientes do lixo eletrônico (gabinetes de computador, monitores, 

estabilizadores, teclados, nobreaks, mouses, impressoras, notebooks e periféricos da mesma linha). 

Além de realizar minicursos e palestras de conscientização quanto aos resíduos sólidos da 

tecnologia da informação.  

Resumo: O projeto Garagem Digital surgiu na Escola Técnica Estadual Professor Lucilo Ávila 

Pessoa com o intuito de reduzir a quantidade de lixo eletrônico descartado de forma irresponsável 

nos lixões. O lixo eletrônico é composto por diversas substâncias químicas prejudiciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, tais como o chumbo, o mercúrio, o cádmio, etc. É muito importante que 

nossos alunos se conscientizem da situação e tenham ações práticas que reduzam o seu impacto 

sobre o planeta. Para isso é necessário que saibam o significado do conceito dos 5 Rs 

(REPENSAR, REDUZIR, RECUSAR, REUTILIZAR E RECICLAR). Deve-se agir enquanto há 

tempo, pois, caso esse mal não seja evitado, em um futuro próximo as condições do meio ambiente 

tendem a piorar. O projeto “Garagem Digital” busca através dessa pequena ação amenizar o 

problema e conscientizar a comunidade de que existem soluções simples, rápidas e baratas. 
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G7- Purificando o ar, purificando sua saúde 

Emanuel Lira da Silva, Terezinha Maria de Lima Freitas29 
 

Nível: Ensino Técnico – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA 

Tema: Meio Ambiente  

Palavras-chave: Saúde ambiental; Poluição; Tecnologia. 

Objetivo: Mostrar os prejuízos de um aparelho de ar-condicionado sujo e contribuir para melhorar a 

qualidade do ar.  

Resumo: O projeto tem como objetivo confeccionar um aparelho que avise quando chegar a hora 

de fazer a limpeza do aparelho de ar-condicionado, pois, com o mau uso, tal aparelho acumula 

muitas sujeiras e poeiras que prejudicam a nossa saúde. Esse aparelho será de grande utilidade, 

pois irá deixar o ambiente mais climatizado, limpo e confortável. 
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G10- Transformando Para Melhorar (TPM) 

Letícia Regina Guedes Vasconcelos, Vitória Barbara Silva das Neves, Suellen Beatriz Castro de 
Souza,  

Angelo Joaquim da Costa Borba Filho30 
 

Nível: Ensino Técnico – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS - NAVE RECIFE 

Tema: Meio Ambiente 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Reciclagem; Gestão ambiental; Inovação; Tecnologia. 

Objetivo: Manusear e transportar conscientemente o celular por meio de uma capa protetora e 

montável. 

Resumo: O uso dos aparelhos de telefonia móvel ocorre de forma massiva em muitos países do 

mundo. No Brasil, são mais de 270 milhões de linhas ativas, de acordo com a Anatel, para o ano de 

2014. No entanto, muitos usuários ainda desconhecem os riscos das micro-ondas emitidas por 

esses equipamentos durante o seu uso. Dessa forma, tendo em vista o problema causado pela 

radiação emitida pelo aparelho celular, o presente projeto tem como objetivo apresentar uma 

solução por meio da proposta de elaboração um revestimento protetor para evitar o contato direto 

com o usuário durante o transporte e o manuseio. Propõe-se, para tanto, a reutilização ou 

reciclagem de materiais pós-consumo que impeçam a passagem de agentes químicos nocivos à 

saúde humana. Como método de pesquisa, averiguamos o tipo de radiação emitida pelos aparelhos 

de telefonia móvel, bem como seu impacto na saúde humana e ambiental. O mesmo se dá com a 

radiação eletromagnética, pois como o organismo humano tem alta porcentagem de água, pode ser 

afetado. Serão também avaliados diferentes tipos de materiais e suas propriedades físico-químicas 

em relação à capacidade de barreira, na contenção das emissões de ondas de radiação emitidas 

pelos aparelhos. Em seguida, serão propostos e avaliados alguns protetores para os celulares, de 

modo a conter ou reduzir a emissão de radiação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já 

reconhece potenciais danos da radiação eletromagnética cujo único protetor do qual temos 

conhecimento até então, vendido comercialmente no Brasil, custa em média R$ 100,00. Como 

resultado espera-se melhorar a qualidade de vida para a sociedade como um todo. 
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Escolas finalistas do Prêmio Reciclando Saberes 

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE 
 
ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO APOLONIO SALES 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DE BEBERIBE 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DOM SEBASTIÃO LEME 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ENGENHEIRO LAURO DINIZ 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO JOAQUIM TÁVORA 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO MARIANO TEIXEIRA 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO MARTINS JUNIOR 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO PROFESSOR CÂNDIDO 
DUARTE 
 
ESCOLA ESTADUAL LIONS DE PARNAMIRIM 
 
ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO SILVA JARDIM 
 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA 
 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUCILO AVILA PESSOA 
 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO DIAS - NAVE RECIFE 
 
INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL DE PERNAMBUCO 
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