
FOCO NA CIÊNCIA 
Trabalhos apresentados no dia 21/10/16 na feira de ciências do Ifes-Piuma. 

 

Quintais Produtivos 

 

 

 

 

 

 

Reaproveite 75% do resíduo organico de sua casa. 

Reciclagem com experimento Genial: Amassador de latas.    

Projeto: Jornal Escolar (Petróleo)    
Maricultura: cultivo de mexilhões 
como forma sustentável.    



Projeto Jornal Escolar 

 

Buscando uma maior interação entre aluno e professor, alunos do 3º ano do 

ensino médio, da escola Filomena Quitiba desenvolve jornal tendo como tema 

o Petróleo, na qual relacionam o mesmo com 

as demais disciplinas. No trabalho contem 

diversas informações desse ouro negro de 

forma criativa, através de charges interativas e 

humorísticas, entrevistas, noticias e etc.. 

 O petróleo surgiu através de restos orgânicos 

de animais e vegetais depositados no fundo de 

lagos e mares sofrendo transformações 

químicas ao longo de milhares de anos. 

Substância inflamável possui estado físico 

oleoso e com densidade menor do que a água. 

Sua composição química é a combinação de 

moléculas de carbono e hidrogênio 

(hidrocarbonetos). 

Segundo os alunos, por ser um tema muito 

repercutido na mídia, tiveram que pesquisar o 

conteúdo em diversos sites e livros e 

concluíram que apesar de causar danos ao 

meio ambiente, pois, ao entrar em contato com 

os oceanos pode causar a morte de certos animais, o petróleo também pode 

servir como material para ajudar na produção de coisas que usamos no nosso 

dia a dia, como por exemplo, sacolas plásticas, sapatos, fabricação de 

cosméticos, asfalto, combustível. 

Pergunta: 

Qual a importância do petróleo? 

“vai ajudar a economia por que a maioria das coisas que são feitas, eles usam 

o petróleo”. Mesmo o petróleo sendo uma coisa que um dia vai acabar. Eles 

usam e vão se transformar em uma fonte de álcool e o uso dele.  
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Amassador de Latas 

 

Dando continuidade ao projeto realizado em 2015,alunos do 2º ano da escola 

Filomena Quitiba mostram a sua adaptação 

de um amassador de latas, com o intuito de 

reduzir a poluição no meio ambiente e 

conscientizar a população sobre os 

catadores de latinha, pois muitos deles não 

têm condições para comprar uma maquina 

de amassar latinha o que custa em média de 

5 á 20 mil reais. Então eles optaram por uma 

maquina que é feita de materiais que são 

acessíveis. 

Muitas pessoas não sabem, mas uma lata de 

alumínio leva cerca de 7 a 240 anos para a 

decomposição, e o produto que é mais 

acessível para a reciclagem, por isso cerca 

de 97% do alumínio é reciclado no Brasil. 

O alumínio é um produto toxico devido conter 

substancias como ouro, chumbo e ferro, 

portanto quando corroído pode contaminar o 

alimento podendogerar câncer no 

consumidor. 

 O ser humano pode amassar ate 20 latas com o pé, depois disso o corpo 

cansa, fora o risco que tem de se cortar. Com isso a maquina pode amassar 

maior numero, levando apenas 15 segundos parar amassar uma, podendo ser 

latão ou mini latas. 

 

 

Perguntas: 

Quanto foi gasto para montagem do projeto? 

 R$ 200,00 reais. 

Vocês criaram o projeto, ou tomaram como base ele já pronto?  

Tiveram uma fonte na internet, mas foi modificado e refeito. 

Vocês tiveram alguma ajuda externa de alguém? 

Sim, na parte da solda da maquina. 
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Maricultura: cultivo de mexilhões como forma 

sustentável 

A maricultura foi criada por um holandês ele estava preso em uma ilha e com o 

objetivo de capturar pássaros ele colocou duas estacas no fundo da agua e 

estendeu uma rede, só que ele não conseguiu capturar nada e quando ele retirou 

as estacas percebeu que tinha uma grande quantidade de mariscos e acabou 

usando isso para sua alimentação. 

A maricultura no espirito santo começou no ano de 1987, Piúma, Iriri e Marataízes 

foram pioneiros na maricultura. Iriri tem até uma festa sobre isso o festival de frutos 

do mar.  

Começou com 11 famílias e hoje em dia só existem 2. Aqui se quiserem ver tem o 

passo a passo e aqui os artesanatos.  

Quando a maré estáalta onde tem esses tipos de moluscos eles vão virando esse 

tipo de areia. No artesanato de Piúma 80% das famílias fazem artesanato, e as 

outras famílias não produzem porque não está dando lucro e sim prejuízo, pois as 

pessoas não estão dando valor. 

Esse tipo de concha é a concha shell, ela pode chegar em torno de 2 metros e 

essa tem 10 anos 

Esse aqui é um tipo de peixe piranha da espécie vermelha e pode ser encontrado 

no rio Piúma. 

Matérias que existem em Piúma. 

São 3 boias, mas só podemos trazer duas. 

Essa daqui é de 25 reais ela é mais resistente e dura mais ou menos 5 anos. 
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Já essa custa de 10 a 15 reais, mas não é muito usada, pois no verão ela resseca e 

quebra e com isso se corre o risco de perder as matérias (moluscos). 

E tem essa q é reciclável e com 2 reais dá para se fazer umas 3 boias dessa, mas é 

muito trabalhoso porque tem que fazer as redes para revestir elas e tem esse tipo 

de meia q é biodegradável q se dissolve na agua e dura 5 anos, se coloca a 

semente lá dentro, depois eles retiram o cano e em 15 dias vai se dissolver na 

agua e a semente vai cair no fundo e agarrar, aqui cheio de sementes vai chegar 

a cerca de 2 a 4 quilos e com as 8 meses quando o mexilhão já estará grande vai 

gerar cerca de 20 a 40 quilos.São 50 boias e duas mexilhoneira entre cada uma 

delas e fica um ancora de cada lado para fixa-la.  

O sururu cultivado pelo homem e maior e contém pouca areia já os da pedra são 

mais magros e contem mais areia, pois no alto mar pega ondas altas e na pedra 

ondas baixas. 

Perguntas: 

Essa invenção foi feita por vocês ou utilizaram outros recursos? 

Esse era um projeto da Petrobrás, eles fizeram patrocínio, incentivaram o 

mergulho. No começo eram 11 famílias, mas depois que acabou esse patrocínio 

só ficou duas para produzir, existem em outros lugares, mas aqui no Espirito Santo 

contém apenas em Piúma, que começou em 1987. 

O uso dessa prática é frequente? 

Sim, de três em três dias tem que virar, é um processo de 8 meses de duração para 

a retirada do mexilhão. 

Qual o valor que fica para fazer esse cultivo? 

A âncora que custa R$ 1.800 cada tem coisas que são 50 unidades, e o preço 

dessas, varia entre R$ 15 e 25, também tem a rede, corda. Devido a isso, fica um 

pouco caro. O preço é entre R$ 4.000. 
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Quintais Produtivos 

Alunos do Ifes utilizaram um 

método sustentável para a 

criação de peixes ornamentais 

utilizando a agua da chuva. 

Ao pegar agua da chuva e joga-la 

no tanque onde ocorrera a 

decantação, os resíduos sólidos 

vão ficar no fundo e a agua mais 

limpa vai ficar por cima, depois a 

agua vai passar para um filtro 

que é tanto físico como biológico. 

Físico por causa do material que 

vai reter toda a sujeira e biológico 

por causa dos rodolitos, que são exoesqueletos dos corais. Então as bactérias 

irão formar suas colônias neles, e irão transformar a excreta do peixe que é 

amônia em nitrito e depois em nitrato, pois é menos tóxica, depois a agua irá 

passar para outro recipiente na qual será retirada o resto do nitrito que sobrou 

na agua e pegarão os nutrientes que elas precisam. Entretanto vai diminuir 

bastante a matéria orgânica presente, depois passara para outro recipiente 

onde vai ocorrer o mesmo processo porem com a agua já limpa e distribuir 

para todos os tanques. A agua não tem reposição, o processo será sempre 

com a agua da chuva, o que sai mais em lucro, já que a aquicultura gasta muita 

agua, e a utilização da agua da chuva irá ser uma forma sustentável. 

No outro projeto observa-se a utilização de aquaponia, que se refere á é um 

sistema que produz duas coisas ao mesmo tempo, como os peixes 

ornamentais e as hortaliças. A bomba presente, joga a agua do fundo do 

viveiro que está mais suja para o filtro biológico. Devido as fezes dos peixes 

serem ricas em nutrientes, vai fazer com que as plantas sejam adubadas. 

Perguntas: 

Invenção ou inspiração? 

Foi montado com base no que o professor disse, devido ser uma matéria do curso. 

Qual a importância para o meio ambiente? 

Devido a necessidade de gastar muita agua na aquicultura, fizemos um jeito de utilizar 

sempre a mesma agua, não jogando a agua suja no meio ambiente. 

Materiais usados para fazer a experiência? 

Cano de PVC;Balde; Vasilha de plástico; Bomba de água. 
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Grupo: Amanda, Cristiana, Denisia, Flaíza, Juliânia, Maíra, Maria Luiza. 

3° M02 

 

 


