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CÓRREGO BRASÍLIA
Estudantes:
Leticia Gabriela Pinheiro Albertini - lletty_@hotmail.com
Alexandre Magalhães de Jesus - lletty_@hotmail.com
Sheila Tainara de Matos - lletty_@hotmail.com
Orientadores:
Fabiola Bomdia - lletty_@hotmail.com
Regiane Cristina Castione - lletty_@hotmail.com
Resumo:
O projeto córrego Brasília foi uma proposta das professoras Regiane Castione (Química) e Fabíola
Bomdia (Geografia), desde o ano de 2012 iniciamos um estudo no Córrego Brasília. A área em
estudo conta com uma ocupação habitacional irregular identificada como ocupação Aracajú, onde
as condições de saneamento não são satisfatórias, o que ocasiona a liberação de dejetos no córrego
Brasília. Fizemos um questionário sócio econômico com os moradores do entorno e avaliação
preliminares da qualidade de água do Córrego Brasília como análises físico-químicas,
bacteriológicas e microbiológicas. A partir da parceria feita com a equipe do CAB (Cultivando
Água Boa), foi feita uma proposta para revitalização da área de estudo, no mês de fevereiro de
2014, e após isto foi enviada à Prefeitura Municipal para ser priorizada como bacia hidrográfica a
ser conveniada com a ITAIPU e parceiros dentro da metodologia do Cultivando Água Boa.
Realizamos duas reuniões com a comunidade no salão da Igreja Nossa Senhora da Luz, sendo uma
para apresentação da proposta de implantação do parque no córrego Brasília e para convidá-los para
as reuniões das oficinas do futuro, realizadas nas quatro escolas do bairro, sendo duas municipais e
duas estaduais. No mês de junho foi realizado o Pacto das Águas, onde os parceiros assinaram o
pacto, assumindo assim junto á comunidade o compromisso com a revitalização do córrego.
Realizamos no laboratório da escola a montagem de uma mostra intitulada “O mundo Invisível do
Córrego Brasília” que aconteceu na frente do supermercado do bairro, com a intenção de mostrar a
população os microrganismo presentes na água do córrego e seus efeitos no organismo, meio
ambiente, entre outros. A comunidade nos recebeu muito bem e pareceu muito surpresa com as
amostras das bactérias prejudiciais a saúde. A equipe de saúde da Vila “C” compareceu ao nosso
evento e nos convidou a fazê-lo futuramente em frente o posto de saúde. Compareceram em média
200 pessoas.

FOLHA DE PAPEL
Estudantes:
Dhyonne Fernandes Pessoa - dhyonne_pessoa1999@hotmail.com
Eduarda Kistenacher da Silva - autotruckfibras@hotmail.com
MARISA EDUARDA ALVES DE SOUZA - marisa_16_edu@hotmail.com
Orientadores:
Solange Cleia Bencke Fredo - solabencke@hotmail.com
Resumo:
O projeto foi criado em 2013. Iniciamos a discussão de quais projetos poderíamos desenvolver na
Sala de Recursos Altas habilidades/Superdotação. Então, veio o questionamento sobre o que
realmente seria importante para ser desenvolvido, como, novas pesquisas ou a resolução dos
problemas da nossa comunidade escolar que poderiam representar um problema ambiental.
Durante as discussões foram mencionadas questões sobre o desperdício de papel em sala de aula,
bem como o que poderíamos fazer para minimizar/solucionar esta problemática. A partir deste
momento despertou a curiosidade sobre e tema Reciclagem de papel.
1o Momento.
Iniciamos nosso projeto com grupo de estudo.
Conteúdo:
Origem e produção do papel;
 Como reaproveitar o papel;
 História da sua reciclagem;
 Como fazer diferentes tipos de papel reciclado.
2o Momento.
Confecção de material de conscientização (Folders e Cartazes)
Bombonas para a coleta do papel.
3o Momento.
Complementação dos estudos e preparação para dar as palestras em sala de aula e da
confecção dos papéis. Visita à COOSESP, a qual trabalha com papel reciclado.
4o momento.
Palestras: Conscientização do desperdício de papel em sala de aula.
5o Momento.
Coleta dos papéis, produção do papel reciclado e artesanato.
6o Momento
Parceria com a Sala de Recursos Multifuncional .

CEMITÉRIOS: FONTE DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS
Estudantes:
Fernanda Akemi Fuchinoue - Toshimitsu fernandatoshimitsu@hotmail.com
Bryan Mendes Azzaline de Angelo - 159753bryan@gmail.com
Geovana Teixeira da Silva - gih.teixeira@ymail.com
Orientadores:
Rosana Oliveira de Pizzol - rosanapizzol@hotmail.com
Rosana Possebom Delgado Flenik - rosanaflenik@gmail.com
Resumo:
A criação deste projeto deu se a partir da discussão sobre sustentabilidade e meio ambiente,
juntamente da preocupação do aumento populacional de Londrina – Paraná, e consequentemente a
falta de jazigos nos cemitérios. Desta forma, a curiosidade de conhecer outros alternativas de
sepultamento, seu custo, como era realizado e seus impactos ambientais foi despertada nos
estudantes. No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa exploratória com o objetivo de obter
mais informações e direcionarmos a nossa pesquisa. Para uma melhor compreensão da realidade em
nossa cidade, decidimos entrevistar alguns profissionais da área. Primeiramente entrevistamos o
diretor do Crematorium de Londrina, visando saber como era o processo de cremação, seu custo e o
efeito causado ao meio ambiente. Em seguida, entrevistamos a superintendente da Administração
dos Cemitérios e Serviços Funerários (ACESF) a doutora Sônia Maria Nobre Gimenez, que nos
elucidou sobre outras alternativas de sepultamento diferentes do convencional, e sobre a situação
deste cenário na cidade de Londrina. Durante a análise dos dados obtidos até o momento,
percebemos que a forma convencional de sepultamento é a mais utilizada, a que mais ocupa metros
quadrados e a que causa maiores efeitos nocivos ao meio ambiente. Percebemos ainda que isso se
deve à questão cultural da população não só londrinense, mas também a população brasileira devido
a influências histórico-culturais. Sendo assim, decidimos divulgar este assunto por meio da
fabricação de folders e cartazes a serem expostos em locais públicos, como universidades e escolas,
atingindo o público jovem e conscientizando-os sobre as outras formas de sepultamento menos
agressivas ao meio ambiente.
Palavras-chave: sepultamento; meio ambiente; conscientização

CONTROLE BIOLOGICO DE BARATAS SILVESTRES
Estudantes:
Isadora Bandini Pegoraro - isa_duda_bandini@hotmail.com
Otavio Augusto Cribari Lot - tavinholot@hotmail.com
giovanna tescaro silva - giovannatescaro@yahoo.com.br
Orientadores:
Alana Séleri – alana.séleri@colegiolondrinense.com
Murillo Bernardi Rodrigues - murillo.rodigues@colegiolondrinense.com.br
Resumo:
Entre a grande maioria de pragas urbanas que causam grande incômodo, prejuízos e uma série de
enfermidades nos seres humanos, estão as baratas. Hoje em dia são conhecidas diversas ações
preventivas para o afastamento e controle de pragas urbanas; não amontoar lixo, manter alimentos
em locais fechados, vistoriar locais onde alimentos são armazenados periodicamente e manter o
local sempre limpo, porem sabe-se que essas medidas não são totalmente eficazes, visto o elevado
numero de pragas (baratas) encontradas nos centros urbanos. Com isso, o presente projeto teve
como objetivo, avaliar a eficiência de um produto criado à base de plantas tóxicas capaz de
controlar baratas sem agredir ao meio ambiente e a saúde humana. Foram realizados testes com
baratas conhecidas como silvestres, compradas em casa de pet shop e barata de esgoto (Periplaneta
americana) coletadas próximas ao cemitério central da cidade de Londrina - PR. Foram testados
dois extratos de plantas com três repetições cada. Os extratos foram folhas de mamona, eucalipto e
citronela. No primeiro teste foram produzidas duas misturas de extratos, sendo mamona + citronela
(MC) e o outro eucalipto + citronela (EC). Nos outros testes as plantas foram testadas em maior
concentração, sendo frutos da mamona e folhas de eucalipto, sem mistura. As observações foram
realizadas a olho nu durante 30 minutos, após 24 horas, 48 horas, 72 horas e uma semana. Os testes
foram realizados avaliando aceitação da dieta e mortalidade. As dietas preparadas com concentração
de 10 gramas de plantas por substrato foram eficientes na mortalidade dos insetos com ambas as
espécies de baratas testadas. Sendo mais eficiente no controle de baratas de esgoto, pois, os
resultados mostraram mortalidade de 100% dos insetos com 24 horas. Novos testes serão realizados
a fim de eliminar possíveis variáveis, testar novas concentrações e buscar um novo substrato com
maior consistência para testes em ambiente externo.
Palavras-chave: Pragas urbanas, insetos e veneno ecológico.

INFLUÊNCIA URBANA EM UM AMBIENTE DE FUNDO DE VALE A PARTR DA
QUALIDADE DE ÁGUA
Estudantes:
Cauê Paiva Rocha - caueroocha@gmail.com
Diego Ciquini Chaves da Silva - ciquini21@gmail.com
Orientadores:
Murillo Bernardi Rodrigues - murillo129@gmail.com
Resumo:
Distintos processos de urbanização estão diretamente ligados à industrialização e todos eles
apresentam problemas tanto de caráter social quanto de caráter ambiental. A água é um dos bens
mais atingidos pela urbanização, portanto a presente pesquisa teve como objetivo verificar a
qualidade de água de um córrego a partir da influência urbana de seu entorno. Para as avaliações de
água foram realizadas coletadas em replicata, em com três repetições ao longo do córrego, sendo
nascente e outras cinco coletas, com a última sendo do Lago Igapó 2. Para cada amostra foi
realizado um teste de pH (labconTest – pH Tropical) avaliando acidez e outro de nitrito (labconTest)
avaliando a concentração de matéria orgânica na água, ambos para água doce. Os resultados de
concentração tanto de pH quanto nitrito tiveram como parâmetro comparativo os dados presentes
nos próprios testes e a resolução do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE CONAMA No 357/2005. A tabulação foi realizada na forma de tabela para facilitar as comparações
e observações. Até o momento, que as variações observadas para os dois testes de qualidade de água
não representam de fato grandes influências provenientes da urbanização do entorno do córrego.
Apesar disso, de acordo com os parâmetros determinados pelos testes utilizados, tanto o pH quanto
o nitrito estão críticos para os seres vivos em alguns pontos do córrego. Já pelos parâmetros do
CONAMA, por todo seu percurso, o córrego apresenta boa qualidade de água. Portanto, novas
avaliações serão desenvolvidas: amônia, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez (quando
possível pela profundidade). Palavras-chave: Contaminação, lixo e córrego.

LANÇADOR DE SEMENTES PARA REFLORESTAMENTO
Estudantes:
Lucas Petkowicz Mariani - lucasgames9@hotmail.com
Pedro Almeida Meira de Nicola - pedroalmeida0711@hotmail.com
Luiz Fernando Tiburcio - luizroperlondrina@hotmail.com
Orientadores:
Murillo Bernardi Rodrigues - murillo.rodrigues@colegiolondrinense.com.br
Resumo:
Cerca de 38% da vegetação nativa brasileira já não existe mais. E com as preocupações voltadas
para a Amazônia, onde está reunida a maior biodiversidade do planeta, pouca atenção foi dada ao
resto do território brasileiro, que já perdeu 59% da vegetação nativa. As alternativas recorrentes
utilizadas de reflorestamento não são as mais ideais pelo fato de serem utilizadas plantas não
nativas do território brasileiro. Portanto, o presente projeto teve como objetivo criar um sistema
simples para auxiliar o reflorestamento se assemelhando o mais próximo possível do que ocorre
para algumas espécies durante a dispersão de sementes. O lançador foi criado a partir de um sistema
muito comum usado nos Estados Unidos da América e conhecido como lançador de batata. Esse
aparato é utilizado em competições de lançamento, mas nunca apresentou uma real utilidade. Para
sua construção foram utilizados canos de PVC, bicos de pneu e cola para cano. Após terminado, o
sistema foi preenchido com ar com uma bomba para pneu e lançado em uma quadra poliesportiva
para verificar as distâncias de lançamento com auxílio de uma fita métrica. Os primeiros testes de
lançamento foram muito promissores, pois foram obtidos diferentes distâncias entre os testes
realizamos, mostrando uma facilidade em regular o lançador de acordo com as necessidades do
local. Até o presente momento a hipótese tem se comprovado e os objetivos foram parcialmente
alcançados, pois os testes de germinação ainda serão realizados.
Palavras-chave: Reflorestamento, plantas nativas e desmatamento.

PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA FERMENTAÇÃO DO CALDO DE CANA POR
LEVEDURAS COMERCIAIS
Estudantes:
Amanda Sayuri Senoo Kakuno - amandakakuno@hotmail.com
Adriane Garanhani Roschel - adrianeroschel@hotmail.com
Orientadores:
Fabio Luiz Ferreira Bruschi - fabio_bruschi@yahoo.com.br
Resumo:
A fermentação alcoólica é um processo que resulta na transformação de açúcares solúveis em
etanol, como produto principal. Essa transformação é realizada graças a certas enzimas produzidas
por leveduras como a Saccharomyces cerevisae usada nos processos de panificação, destilaria,
cervejaria etc. Assim, o Brasil vem se destacando há algum tempo como o maior produtor mundial
de álcool, destinando-se 80% da produção para combustível, 5% parauso alimentar, perfumaria e
alcoolquímica e 15% para exportação, estando o Paraná como o 2o maior produtor do país. Apesar
de sua importância econômica, os métodos de produção nem sempre são eficientes e de baixo custo.
Baseando-se nesse problema, o objetivo do projeto consiste em analisar a eficiência de leveduras
comerciais para a produção de álcool a partir da cana de açúcar. Acredita-se que é possível efetuar
melhorias na produção, pois as leveduras possuem uma genética diversificada podendo se adaptar
em diferentes meios como na cana de açúcar. As diluições são realizadas em peptona bacteriológica
e a inoculação é feita em profundidade no meio Ágar Batata Dextrose. O inoculo foi preparado com
15% de glicose e fermentado durante 24 horas. Utilizou-se a cana de açúcar como fonte de carbono
para uma segunda fermentação novamente na incubadora por 24 horas. Decorrido o tempo
necessário, destilou-se o caldo de cana e quantificou-se o etanol. A contagem das colônias e os
resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC/mL). A taxa
de conversão do caldo de cana para etanol foi semelhante em todas as amostras, a maior produção
de etanol foi de 35,75% para amostra B, um resultado excelente para as leveduras comerciais. As
células das leveduras resistiram ao etanol produzido, neste caso a amostra B, mais uma vez, foi a
mais eficiente apresentando um maior número de colônias (UFC/mL). Os resultados demonstram
variações na capacidade de produção de etanol pelas leveduras e na sua resistência a este composto.
Assim, a busca por variedades genéticas destes organismos pode potencializar os mecanismos de
produção de etanol.

A IMPORTÂNCIA DA ÁRVORE PATA-DE-VACA (BAUHINIA SP.) NA SOBREVIVÊNCIA
DE ESPÉCIES DE ABELHAS NATIVAS EM UM AMBIENTE URBANO.
Estudantes:
Anna Vitória Yabe - annavyabe@gmail.com
Fernanda Gil Zanetti - fernanda.pink@sercomtel.com.br
Orientadores:
Henrique Zotarelli Gomes da Silva - henriquebiouel@hotmail.com
Lais Cabral da Cunha - lais_cbl@yahoo.com.br
Resumo:
Apesar das abelhas prestarem um importante serviço ecológico (polinização), um declínio destes
insetos tem sido documentado ao redor do mundo. Em contrapartida, áreas urbanas podem servir
como refúgios para abelhas nativas, devido, principalmente, às plantas utilizadas no ajardinamento
urbano, as quais fornecem alimento e/ou abrigo. Dentre estas, destacam-se três espécies de
Pata-de-vaca (Bauhinia sp.). Sendo assim, objetivou-se com este projeto analisar quais espécies de
abelhas nativas utilizam esta árvore como alimento e verificar também se as diferentes cores das
flores atraem diferentes espécies. Os indivíduos de Bauhinia sp. foram amostrados entre maio e
agosto de 2014. As abelhas foram coletadas com o auxílio de um puçá, sendo posteriormente
armazenadas em pote de filme, mortas por congelamento, alfinetadas e secas em estufa. Os
indivíduos foram identificados através de um estereomicroscópio no Laboratório de Genética e
Ecologia Animal da Universidade Estadual de Londrina. Foi coletado um total de 168 indivíduos,
pertencentes a 15 espécies. Destas, apenas Apis mellifera L. é exótica, sendo as restantes, espécies
nativas. A Bauhinia sp. de flor roxa foi a que teve mais abelhas coletadas (100) e também mais
espécies de abelhas (14 espécies). As duas outras – rosa e branca – tiveram 34 abelhas coletadas
cada, com sete e seis espécies de abelhas, respectivamente. A espécie de abelha mais abundante foi
a Trigona spinipes (Fabricius, 1793), seguida de Tetragona clavipes (Fabricius, 1804) e Trigona
fuscipennis (Friese, 1900). Notou-se que a espécie de flor roxa foi a única explorada por Bombus
pauloensis (Franklin, 1913) (11 indivíduos). Curiosamente, após algum tempo de florada, apenas a
espécie de flor roxa não apresentou frutos, o que pode ser consequência de modificações voltadas
ao paisagismo. Sendo assim, conclui-se com este trabalho que a espécie arbórea Pata-de-vaca
possui grande importância para a sobrevivência de várias espécies de abelhas nativas.

ETIQUETA TERMO SENSÍVEL PARA ALIMENTOS REFRIGERADOS E
CONGELADOS.
Estudantes:
Pietra Berticelli Malanski - pietraberticelli@hotmail.com
Orientadores:
Adriana Boell - adrianaboell@hotmail.com
Jafahr Traya Gondek - jafahr.gondek@bomjesus.br
Resumo:
As características organolépticas necessárias ao consumo saudável e prazeroso dos alimentos
congelados dependem essencialmente de serem mantidos nas temperaturas específicas e indicadas a
cada produto. Os fabricantes de modo geral produzem e armazenam seus produtos conforme as
necessidades destes, mas, num país de dimensões continentais como o Brasil a logística entre a
produção e o consumidor final esta sujeita a falhas, atrasos, más condições de refrigeração dos
veículos e entrepostos de armazenamento e, é claro, balcões de venda final quase sempre mal
dimensionados e mal refrigerados, o que expõe os produtos a riscos de descongelamentos e
consequentes reações capazes de causar danos a saúde dos consumidores. Grande parte dos
alimentos industrializados necessita ser mantido a uma determinada temperatura e o
armazenamento incorreto desses produtos deixa-os sujeitos a ação de certos microrganismos, além
de acarretar sintomas como vómitos, diarreia, dores de estômago. Segundo dados do Centro de
Vigilância Epidemiológica de Curitiba só no ano passado foram observados aproximadamente 5000
casos de doenças transmitidas pelo armazenamento ou preparo inadequado de alimentos, sendo a
principal causa à temperatura inadequada a que os alimentos são sujeitos. O objetivo do projeto é
criar uma etiqueta termo sensível utilizando uma substância de consistência gelatinosa ou similar,
será moldado um símbolo que indique que o produto foi mantido sob temperaturas adequadas desde
o momento da embalagem até a sua compra, garantindo a segurança do consumidor; se estas
temperaturas não forem respeitadas, este símbolo derreteria, não sendo mais possível identificar o
alimento como próprio para consumo, uma vez que o produto ficaria vulnerável à ação de
microrganismos. A etiqueta deverá ser produzida com materiais atóxicos, para que em caso de
rompimento não comprometa o produto.

UTILIZAÇÃO DO SULFATO DE COBRE NA PRODUÇÃO DE UM BACTERICIDA
Estudantes:
Giovana Cunha Asteca - gcasteca@hotmail.com
Orientadores:
Alexandre Macarini Gonçalves - alexandre.macarini@gmail.com
Fábio luiz ferreira bruschi - iniciacaocientifica@interativalondrina.com.br
Resumo:
O presente trabalho refere-se à produção de um bactericida que utilize como agente inibidor de
micro-organismos o sulfato de cobre, visto que, sua toxidade é mais baixa em relação aos outros
componentes de um bactericida industrial. Os bactericidas que são utilizados contêm diversos
componentes químicos que são nocivos à saúde do ser humano, como por exemplo, o cloreto de
benzalcônio. Devido a isso, tem-se a necessidade da produção de um novo tipo de bactericida que
não utilize tantos componentes químicos, apenas água destilada, álcool etílico e sulfato de cobre.
Para que tal objetivo fosse concretizado, foi necessário determinar a concentração mínima inibitória
do cobre, ou seja, foi preciso determinar qual a menor quantidade de cobre que seria suficiente para
inibir o crescimento de micro-organismos. Feito isso, tornou-se possível o desenvolvimento do
bactericida, utilizando a concentração mínima do sulfato de cobre, água destilada e álcool etílico.
Com o decorrer do trabalho foram realizados diversos testes para verificar o potencial e a eficiência
do bactericida. Os testes eram feitos por meio da utilização de um meio de cultura, composto por
água, açúcar e gelatina incolor. O projeto ainda está em desenvolvimento e os resultados parciais
obtidos indicam que o bactericida elaborado apresenta potencial para inibir a proliferação de
micro-organismos, no entanto é necessário a realização de novos testes para aperfeiçoar o
bactericida produzido.

CONHECENDO E CONSERVANDO: LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E
FITOSSOCIOLÓGICO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE MUNICIPAL DA
RAPOSA
Estudantes:
Luiz Eduardo de Queiroz - luiz.queiroz2@sesisenaipr.org.br
Débora Marcos Vargas - debora.vargas1@sesisenaipr.org.br
Ester dos Santos - ester.santos6@sesisenaipr.org.br
Orientadores:
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Marlene Mariotto Gaspar - Marlene.Gaspar@sesipr.org.br
Resumo:
CONHECENDO E CONSERVANDO: levantamento de vegetação no Parque Municipal da Raposa
Localizada na cidade de Apucarana, norte do Paraná, a Unidade de Conservação Parque Municipal
da Raposa encontra-se no domínio da Floresta Estacional Semidecidual. Devido às poucas
informações sobre sua biodiversidade decidiu-se realizar o levantamento botânico na Unidade de
Conservação, para conhecer a flora local e realizar um trabalho de conscientização com a população
do entorno. Durante o período de agosto a novembro de 2014 foram realizadas excursões para
coleta de material botânico que foram devidamente herborizados, contando com um total de 98
coletas. Durante a visita a herbários para identificação do material, deparou-se com outras coletas,
no total de 179, que haviam sido realizadas anteriormente e estão depositadas nos herbários FUEL e
HCL. Assim, para a confecção da lista de espécies foram utilizadas também informações dessas
coletas que estão disponíveis na rede speciesLink. A lista de espécies elaborada conta com 183
espécies distribuídas em 54 famílias, 124 gêneros. As coletas realizadas no desenvolvimento do
projeto contribuíram com um acréscimo de 55 novas ocorrências para a área. A lista obtida foi
comparada com listas vermelhas da flora brasileira e paranaense, na qual verificou-se que
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg., Cedrela fissilis Vell., Euterpe edulis Mart., Myrceugenia
bracteosa (DC.) D. Legrand & Kausel., Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. encontram-se
ameaçadas. Embora não tenha sido realizada coleta de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, a
mesma ocorre na área e também encontra-se ameaçada. Os resultados obtidos contribuíram para
ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade botânica da Unidade de Conservação e auxiliaram
no desenvolvimento das atividades de conscientização que vêm sendo realizadas junto à
comunidade escolar e do entorno do Parque.
Palavras chave: Unidade de Conservação; Parque da Raposa; florística.

LÂMINAS PERMANENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE INSETOS EM MICROSCOPIA
ÓPTICA
Estudantes:
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Orientadores:
Diogo da Silva - diogo.silva@sesipr.org.br
Resumo:
A falta de materiais para aulas práticas de microscopia dificultam o processo de ensino e
aprendizagem durante as aulas de Biologia, resultando na falta de compreensão do tema estudado.
Outro problema é o baixo poder de abstração dos alunos, evidenciado nas aulas teóricas ofertadas
pelos professores que na maioria das vezes se veem presos nos livros didáticos como único
instrumento metodológico de ensino. Lâminas permanentes compradas em laboratórios ou unidades
específicas de pesquisa são de alto custo, inviabilizando sua aquisição. Como sugestão para uma
aula prática, os alunos do projeto elaboraram lâminas permanentes a fim de, proporcionar uma
melhor relação entre teoria e prática. A metodologia consiste na montagem de lâminas permanentes
com animais invertebrados preparadas com base de unha incolor e auxílio de tesoura e pinça. Os
estudantes capturaram os animais invertebrados e os mantiveram em congelador convencional
(-10oC) por dez horas, dentro de potes fechados (proporcionando uma conservação completa de
suas estruturas). Os membros anatômicos foram cortados (cabeça, asas, tórax, antenas, patas e
abdômen) e dispostos em lâminas, posteriormente foi aplicado acima da estrutura do inseto a base
incolor, após secar foram levadas para a visualização e analise nos microscópios ópticos. As
lâminas foram produzidas no laboratório do Colégio SESI de Rolândia, os materiais utilizados são
de fácil aquisição e baixo custo, proporcionando de maneira objetiva a relação de desenvolvimento
cognitivo dos alunos. Durante aula laboratorial foi aferido à eficiência e a importância da utilização
de lâminas permanentes afim de complementação teórica do conteúdo de zoologia e fisiologia
animal. Contudo, podemos afirmar que, essa prática favorece a interação dos alunos com as aulas de
Biologia, bem como uma melhor assimilação e compreensão do conteúdo, podendo assim,
contribuir de forma significativa e satisfatória para o desempenho do aluno.

EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA PARA
SUBSTITUIR BANDEJAS DE ISOPOR
Estudantes:
Sayuri Taís Miyamoto Magnabosco - sayuri.tais@hotmail.com
Orientadores:
Cornelio Schwambach - cornelio_schwamb@uol.com.br
Resumo:
Desde sua criação, o poliestireno expandido (isopor, ou EPS) passou a ser utilizado em demasia.
Isso acarreta em diversos problemas, como acúmulo de resíduos nos locais destinados ao lixo,
contribuição direta na formação de enchentes e dificulta o processo de degradação dos resíduos
orgânicos nos aterros sanitários - devido a sua compactação e impermeabilidade - além de que seu
descarte incorreto polui rios e lagos, prejudicando os animais daquele ecossistema. Para a indústria
alimentícia é árduo o processo de desenvolvimento de produtos e recipientes que não contaminem o
que ali foi guardado, que assegurem ao consumidor segurança nutricional e que simultaneamente
atendam ao conceito de sustentabilidade. Além disso, acordo com a OMS (Organização Mundial da
Saúde), 1 em cada 3 habitante se contamina, em cada ano, por patógenos que causam intoxicação
alimentar- doença que é a principal causa de pessoas enfermas e morte nos países em
desenvolvimento, matando cerca de 1,8 milhões de indivíduos todos os anos, principalmente
crianças, e que foram veiculados pela má manipulação e armazenamento dos alimentos. O projeto
visa o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis com função antimicrobiana, a partir do
bagaço da cana- de- açúcar e condimentos naturais, que possam substituir as bandejas de isopor,
visando amenizar futuros impactos ambientais, amenizar a produção do isopor, atender ao
consumismo verde, cada vez mais presente entre a população e diminuir os casos de intoxicações
alimentares.

" O QUE VOCÊ FAZ HOJE É CONSEQUÊNCIA NO AMANHÃ"
Estudantes:
Carlos Andre dos Santos Cerenz - carlosascerenz@gmail.com
Fabiele Aparecida Ribeiro - fabiribeiro1351@gmail.com
Orientadores:
Eva Antunes Basilio Komar - evakomar@bol.com.br
Resumo:
Após a professora Eva A. B. Komar apresentar o método de Aprendizagem CooperativaInvestigação, que desafiava os alunos a buscar um problema que estivesse relacionado com a escola
e com os conteúdos da disciplina de Ciências e propor soluções através de pesquisa bibliográfica e
de campo, desenvolveu-se essa pesquisa, usando as características de Grupos Cooperativos. Esta
pesquisa tem como objetivo coletar o lixo produzido no Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas
de Pinhão- PR, buscando levantar a quantidade e o tipo de resíduos produzido no espaço escolar,
bem como organizar uma campanha de conscientização sobre a problemática da que envolve o lixo,
e assim os alunos, professores e gestores trabalharem cooperativamente para a conscientização da
importância de como diminuir a produção e a reciclagem do mesmo. Na organização da pesquisa,
foi possível contar com a ajuda do chefe do departamento de meio ambiente do município senhor
Francisco Santos Oliveira, do vereador Francisco Carlos Caldas e das mulheres que trabalham na
associação de reciclagem, os quais nos deram várias informações que ajudaram no desenvolvimento
da pesquisa.

LADRILLO ECOLÓGICO
Estudantes:
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Vicente Dario Vera - infinitepanda@gmail.com
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Orientadores:
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Resumo:
Nuestro trabajo es presentado como Ladrillo ecológico, ladrillo hecho con materiales inorgánicos,
aun no es muy conocido por lo tanto lastimosamente no es muy utilizado, ya que es más resistente y
ofrece ventajas en cuanto al cuidado del medio ambiente. El problema que se nos ha presentado, es
eso, el poco conocimiento de estos ladrillos, casi no es utilizado para construcciones, sin saber que
ofrecen ventajas al ser bien elaborado, tenemos el fin de promover este trabajo para que vean que es
mejor que algún ladrillo común, además que es amable con el medio ambiente. La metodología
utilizada seria con 3 procesos diferentes, ya que elegimos hacer de tres formas los ladrillos
ecológicos; la primera manera es el de las botellas, en la cual tuvimos que conseguir muchas de
ellas, triturar mucho plástico y hasta conseguimos materia prima, luego, eso lo introduciríamos a las
botellas y mezclando con arena y un poco de cemento, esperar que a que se secara, ya tendríamos la
primera forma del ladrillo. La segunda forma es un bloque del tamaño de un ladrillo normal, el cual
intentamos hacer solo con plástico derretido y luego con plástico triturado mezclado con cemento
(70% plástico triturado y 30% cemento) y echando la mezcla en un molde a la medida elegida
dejando secar unas cuantas hs y al cerciorarse de estar bien seco dejar 24 hs bajo agua y luego
volver a dejar secar. La tercera y la última forma que decidimos hacer fue el de un bloque, con unas
botellas ya elaboradas con el plástico mezclado con arena y cemento que este dentro de un molde
hecho de madera y echarle más cemento formando así el bloque de tamaño medio para que sea fácil
transportar. Los resultados obtenidos con el primer método fueron muy buenos, pudimos elaborar
un cantero con ellos, aunque no son es muy resistente como para elaborar una gran construcción,
aunque aísla mejor la humedad. Con el segundo método al hacer solo lo del plástico derretido, los
resultados fueron malos, ya que era muy frágil y se rompía si usabas una fuerza mínima, sin
embargo solo con el plástico triturado mezclado con cemento si tuvimos muy buenos resultados, era
resistente lo suficiente para poder elaborar una construcción si son bien elaborados. El tercer
método también logramos buenos resultados, como contiene más material, también es más fuerte su
resistencia. En conclusión si logramos nuestro objetivo, ver sus ventajas, las cuales son: su
resistencia (unos más que otros) en comparación al ladrillo común y es aislante de la humedad;
logramos que sea una mejora para el medio ambiente y también logramos que mas personas
conocieran esta clase de ladrillo.

NASCENTE DESPROTEGIDA, CONSEQUENTEMENTE SERÁ UMA NASCENTE
POLUÍDA?
Estudantes:
Karen Aline Massamban - karenaline2013@outlook.com
Amanda Fereira - amanda_fer_11@hotmail.com
Heloisa Natália Pinheiro Silva - helo_iza_1000@hotmail.com
Orientadores:
Luciana Aparecida Manoel Borges - lucinoel@yahoo.com.br
Elis Cristina Correr - eliscorrer@hotmail.com
Resumo:
A vegetação florestal possui funções importantes na preservação e manutenção da água, mas apesar
disso, sua importância vem sendo gradativamente degradada pela ação antrópica. Segundo
informações do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) o Município de Arapongas, por se tratar de
Bacias de Abastecimento, não alterou a quantidade de mata ciliar em torno das nascentes conforme
o novo Código Florestal, devendo essas permanecer com 50 metros de proteção. Apesar da sua
reconhecida importância e de existir legislação que as protejam, tal obrigação legal não vem sendo
respeitada e as matas ciliares vêm sendo degradadas, resultando em desequilíbrios ambientais, que
vão desde alterações climáticas até o comprometimento das águas para consumo humano. Toda
água destinada ao consumo humano deve passar por um sistema de tratamento adequado,
obedecendo aos parâmetros de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. Sendo assim, o
presente trabalho teve por objetivo um estudo da questão socioambiental, concentrando-se em
analisar a qualidade da água de três nascentes destinadas ao consumo humano e verificar a relação
dos resultados com a mata ciliar, visando recuperar parte da mata ciliar degrada e promover uma
melhoria na qualidade de vida da população. A pesquisa iniciou-se com um trabalho de campo onde
se escolheu três nascentes localizadas em diferentes locais dentro do município de Arapongas. No
local, coletaram-se dois frascos com a quantidade específica de água a ser analisada, um dos frascos
para análise físico-química e outro para bacteriológica (coliforme totais e Escherichia coli) as quais
foram encaminhadas no mesmo dia da coleta para o laboratório da 16a Regional de Saúde – Larem,
da cidade de Apucarana. Os Parâmetros de oxigênio dissolvido, pH e temperatura foram verificados
no próprio local da coleta. As demais análises físico-químicas foram realizadas com o kit de
educação ambiental Ecokit no laboratório do colégio. Nas atividades desenvolvidas dentro da faixa
ciliar das nascentes estudadas, observou-se e registraram-se os pontos de descarga de resíduos entre
outros fatores. As análises bacteriológicas revelaram presença de coliformes nas três nascentes
estudadas e presença de Escherichia coli em uma delas, fator que pode ser justificado pela criação
de suínos, nas proximidades da nascente. As análises macroscópicas revelaram uma acentuada
degradação de cobertura vegetal numa das nascentes estudadas, o que torna necessária a
implantação de programas de recuperação das nascentes, conservação da água e do solo, bem como,
programas de educação ambiental que instrua os proprietários e que os órgãos competentes façam
cumprir a legislação vigente, relevante para manutenção da mata ciliar. Pois as nascentes e a mata
ciliar não degradada são fundamentais para a manutenção do equilíbrio e funcionamento hídrico,
bem como na manutenção do ecossistema.

CASA SUSTENTÁVEL
Estudantes:
Brunno Scudeller - brunnoscudeller@hotmail.com
Luiza Negrini - luizanegrini@hotmail.com
Felipe Eduardo Desordi - felipedesordi@outlook.com
Orientadores:
Rosangela Aparecida Jacobi Barbosa - rosangelajacoby@hotmail.com
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Resumo:
Preservar os recursos do meio ambiente, prezando pela economia financeira, sem abrir mão do
conforto que estamos acostumados foi o objetivo ao elaborar o projeto. Levou-se vários fatores em
consideração para a construção de uma casa sustentável ou ecologicamente correta como por
exemplo o uso de materiais alternativos, de diversas opções que respeitam o meio ambiente e ainda
trazem charme ao projeto arquitetônico da casa, por exemplo, se estruturado em perfis de madeira
reflorestada tratada, que permite a utilização em conjunto com diversos materiais, além de permitir
rapidez na montagem e total controle dos gastos já na fase de projeto por ser industrializado,
conforto térmico e acústico, casas feitas a partir dessa ideia reduz a emissão de CO2 no ar. Através
de pesquisas construiu- se uma maquete que apresente as possibilidades e soluções para a
construção de uma casa sustentável de forma correta e econômica, que apresenta como sugestões
madeira plástica, telhado verde, tinta mineral natural, janelas amplas, aproveitamento da água da
chuva, aquecimento solar de água e focando principalmente em energia eólica. Hoje vemos muito a
população jogando nossa tão preciosa água no “lixo”, também vemos muita energia sendo
desperdiçada e nosso meio ambiente se desfazendo aos poucos tudo por nossa conta, então espera se que a população perceba a importância e tome consciência de que precisamos contribuir para o
meio ambiente de forma simples, econômica e correta. Pois pequenas atitudes são as que fazem a
grande diferença. O foco do projeto foi no desenvolvimento de casas com base no sistema alemão
Wood Frame, tecnologia amplamente utilizada em diversos países e é um Sistema construtivo
utilizado há mais de 100 anos, adaptado à cultura e percepção brasileira.

ABASTECIMENTO PÚBLICO, POÇO ARTESIANO OU MINA, QUAL A MELHOR
FONTE DE ÁGUA PARA CONSUMO? FILTRO DE BARRO, FERVURA E ÁGUA
SANITÁRIA QUAL MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO É EFICIENTE?
Estudantes:
Isabela Nery Azevedo - isabela_nery_98@hotmail.com
Jean Lucas Bonetti - lukinha.bonetti@icloud.com
Ane Caroline Nishiyama - anenishiyama@hotmail.com
Orientadores:
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Resumo:
A água um direito básico humano e tornou-se um problema devido à escassez e qualidade podendo
transmitir doenças. Assim, há necessidade de avaliar qual a melhor fonte de abastecimento para o
município de Assaí-Pr e sua potabilidade. Após a análise de água do colégio, surgiu o interesse em
investigar a qualidade da água consumida na região, pois existem muitas comunidades rurais sem
água proveniente do sistema de abastecimento público. Objetivou avaliar as fontes de água
utilizadas para consumo e a eficiência dos métodos de tratamento alternativos: filtro de barro,
fervura por 30 minutos e o tratamento com duas gotas água sanitária em 1L de água. Foram
avaliadas amostras provenientes de: 7 minas, 3 poços, 5 amostras de água mineral envasadas e 2
amostras tratadas. Através da pesquisa dos microrganismos coliformes totais e Escherichia coli,
pelo método do substrato cromogênico Colilert. Apenas em uma amostra de mina os
microrganismos estavam ausentes, 4 amostras foram positivas simultaneamente para coliformes
totais e E. coli e 2 foram positivas apenas para coliformes. Das 3 amostras de poços analisadas, 2
foram positivas para coliformes totais e E. coli e 1 para coliformes. As amostras envasadas e as do
sistema de abastecimento não apresentaram os microrganismos. Cinco litros de água foram
coletados de duas minas e foram positivas simultaneamente para coliformes totais e E. coli. Os
tratamentos fervura e água sanitária eliminaram todas as bactérias, já o filtro de barro não eliminou
todas as bactérias. A portaria no 2914/2011 do Ministério da Saúde, define como água potável,
aquela com ausência de coliformes totais e E. coli. De acordo com os resultados, a população que
utiliza água de poços e minas da região de Assaí tem a probabilidade de contrair doenças de
veiculação hídrica. Verificou-se a importância do monitoramento da potabilidade da água e que
métodos alternativos como fervura e adição de água sanitária são eficientes no tratamento da água
contaminada.

PLÁSTICO ORGÂNICO PARA PLANTIO DE ORQUÍDEAS
Estudantes:
Matheus Thim - matheus_t2000@hotmail.com
Gabriel Eduardo da Silva - gabriel.formigas@hotmail.com
Maria Fernanda Baumann - adrianacristinamarquioro.b@gmail.com
Orientadores:
Adriana Cristina Marquioro Baumann - adriana@mbaumann.com
Resumo:
O município de Maripá possui cerca de 30 mil mudas de orquídeas plantadas nas árvores.
Observando o plantio das orquídeas que é feito com tecido juta constatou-se que o plantio causa
poluição visual. Partindo do princípio de adquirir um ambiente ecologicamente correto iniciou-se a
pesquisa na produção de um material de ao mesmo tempo fosse ecologicamente correto e também
melhorasse o aspecto visual da cidade. Assim, surgiu a ideia de um plástico orgânico, de fácil
produção, com adubo a orquídea e com um tempo de durabilidade para fixação da mesma na árvore.
No primeiro momento foi realizado pesquisas sobre formas alternativas de criação de plástico
orgânico e percebemos que ainda não haviam sido realizados experimentos referentes à fabricação
deste material renovável e orgânico. Iniciamos pesquisa sobre formas de impermeabilidade do
plástico e através das mesmas constatamos que a substância Suberina poderia ser um agente
favorável a este processo. Esta é uma substância encontrada em algumas cascas, como na do melão
e na da árvore de eucalipto. Extraímos primeiramente a suberina da casca do melão. Procuramos
por diferentes formas de extração da suberina na casca do melão. Após, experimentamos outra
forma de impermeabilizarmos o plástico com a substância suberina, e descobrimos que na madeira
da árvore de eucalipto também se encontra a substância. Porém, este foi mais um experimento sem
sucesso, pois no tempo de solidificação do plástico, ele ficou com uma textura irregular e pouco
resistente ao clima. Seguimos então para outro componente descoberto através de pesquisas a
cortiça. O resultado foi positivo. O plástico fabricado com a cortiça ficou maleável e resistente às
alterações climáticas da nossa cidade. Estamos na fase de pesquisa para aumentar a durabilidade do
plástico para uma melhor fixação das orquídeas nas árvores e também na criação de uma cola
orgânica para a fixação do plástico na árvore sem o uso de grampos.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM DIFERENTES MATERIAIS
Estudantes:
João Victor Costa Marques - joaomarques@hotmail.com
Pedro Henrique Mazeti Carvalho da Silva- pedromazetti@hotmail.com
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Orientadores:
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Resumo:
Objetos do cotidiano podem conter uma quantidade muito grande de microrganismos e estes podem
trazer um risco de contrair ir uma doença a pessoa que entra em contato com esse objeto e as
pessoas que lhe cercam. A hipótese do projeto é que objetos do dia a dia podem possuir uma grande
quantidade de microrganismos e que esses podem fazer mal a saúde. O objetivo deste trabalho é
analisar e identificar os microrganismos presentes em objetos do cotidiano, como os celulares e
smartphones, verificando possíveis riscos de contaminação para as pessoas ao utilizá-los sem o
devido cuidado. O projeto será realizado, primeiramente, com a coleta de microrganismos, em
smartphones de alunos do colégio Interativa, que serão tratados com duas diferentes formas de
esterilização, sendo a primeira, com álcool etílico 40% e o segundo com flanela úmida e sabão,
além de um grupo controle para comparação de resultados. Estes microrganismos serão colocados
em placas de petri com um meio de cultura para bactérias, produzido a partir de gelatina incolor e
dextrose. Posteriormente, será analisado o crescimento das colônias de bactérias, quantificados e os
microorganismos serão identificados em microscópio óptico e. Todos os resultados serão plotados
em gráficos com auxílio do Microsoft Excel. Será analisado qual o método mais eficiente de
esterilização e quais os riscos que a população esta submetida ao utilizar estes aparelhos sem o
devido cuidado. Será elaborada uma estratégia de divulgação dos resultados aos alunos com o
intuito de divulgar as informações obtidas e possibilitar a prevenção de determinadas doenças.

EXTRATOS ALTERNATIVOS PARA PRODUÇÃO DE COGUMELO
Estudantes:
João Victor Costa Marques - joaovictormarques@hotmail.com
Pedro Henrique Mazeti Carvalho da Silva - pedromazetti@hotmail.com
Joaquim Antonio de Melo Junior - joaquimantonio274@hotmail.com
Orientadores:
Leonardo Augusto Fernandez - leoo.fernandez@yahoo.com.br
Resumo:
Os fungos não possuem clorofila e são heterótrofos, podendo ser decompositores, parasitas ou viver
associados a outros seres vivos. Já os cogumelos são estruturas originadas da fase reprodutiva dos
fungos. Apesar de causar medo nas pessoas, os esses organismos são extremamente importantes,
pois realizam a decomposição, são usados na produção de bebidas, alimentação e medicamentos. O
Hiratake é um cogumelo originário da Europa. Apesar de possuir um alto valor nutritivo, apresenta
um método caro para seu cultivo e produção. Sendo assim, questiona-se a possibilidade de aumentar
a produtividade do cogumelo Hiratake utilizando extratos de matéria orgânica como palha de arroz
e milho tornando o plantio mais fácil e economicamente mais barato. O objetivo deste projeto é
verificar a influencia de resíduos orgânicos sobre o crescimento do cogumelo Hiratake. Foram
elaborados três amostras de matéria orgânica contendo as seguintes composições: Amostra 1:
Controle: 50% farelo de milho + 50% de pó de serra + água, Amostra 2: Palha de milho: 20% palha
de milho + 40% de pó de cerra + 40% farelo de milho + água, Amostra 3: Palha de arroz: 20%
palha de arroz + 40% de pó de cerra + 40% farelo de milho + água. Em seguida as amostras foram
esterilizadas na estufa para posterior inoculação do fungo. Com auxilio de uma pinça foram
adicionados 6 esporos de fungos nos resíduos orgânicos. As amostras estão sendo analisadas
periodicamente para análise de eficiência. Todo registro das atividades está sendo realizadas no
diário de pesquisa do grupo. Nosso projeto ainda encontra-se em fase inicial de desenvolvimento
por isso não apresentamos resultados finais ou parciais. Entretanto, os primeiros testes já estão
sendo realizados.

OCURRENCIA Y PRESERVACIÓN DE HELECHOS ARBORESCENTES EN
HERNANDARIAS
Estudantes:
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Orientadores:
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Resumo:
El Chachí es un helecho arborescente que se encuentra distribuido por toda América Latina. El
Chachí es una especie con gran potencial para el fin de manejo y conservación porque alcanza un
significativo su valor comercial en el mercado principalmente para la elaboración de vasos y
sustratos para el cultivo de plantas ornamentales. La explotación intensiva a sus poblaciones
provoca una gran destrucción de su habitad natural y la escases de datos e informaciones sobre su
población. En algunos países esta especie fue incluida en la lista de flora en peligro de extinción.
Este trabajo busca generar más información sobre la especie, la identificación de los factores que
favorecen su desenvolvimiento, y de esta forma fundamentar estrategias para su manejo y
conservación. Principalmente este trabajo busca reconocer las características y ocurrencia no
catalogada de la especie en las zonas aledañas a Hernandarias. Algunos locales donde las población
del Chachí presentan mayor densidad es en lugares húmedos que propician condiciones favorables
para que la población de esta especie pueda desenvolverse, esto permite indicar que los ambientes
más fríos y húmedos son variables de gran importancia. A través de este proceso investigativo de
tipo descriptivo se ha podido determinar la zona de ocurrencia de los Chachíes en zonas aledañas
próximas a Hernandarias y establecer el estado de su conservación. Este trabajo representa una
contribución al conocimiento de las especies y propone estrategias para su manejo y conservación
de la misma, como se citan em los diferentes capítulos.

