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Mostra de Ciências do Instituto 3M leva três projetos
à FEBRACE
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Três ideias vencedoras participarão da feira nacional de ciência que acontece em março
A ideia nasceu de um problema familiar. A mãe do est udant e Tharles Rhanielly da Silva, de 19 anos, sofre de art rit e
reumat oide e t odas as manhãs t em dificuldade para moviment ar as mãos. Com a propost a de melhorar a vida da mãe e
facilit ar o dia a dia em casa, o aluno se uniu aos amigos Charles Henrique Dias de Sousa e Mat heus Lima Barret o, ambos com
18 anos, para criar o projet o “Incapaz Nunca Mais”, um dos vencedores da III Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M.
A premiação acont eceu ont em, dia 13, no Clube da 3M, em Sumaré, no int erior paulist a. Além dos amigos, out ros dois
projet os ganharam o passaport e para part iciparem da Feira Brasileira de Ciências e Tecnologia (Febrace), que acont ece em
São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de março de 2016.
Os garot os, alunos da Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré, começaram a desenvolver o projet o em março
de 2014, ano em que part iciparam pela primeira vez da feira de ciências promovida pelo Inst it ut o 3M. Ficaram ent re os
finalist as naquela edição, mas precisaram fazer ajust es no prot ót ipo da luva que mant ém em circulação o líquido sinovial
(present e nas art iculações) e não levaram o t roféu. “Valeu a pena não desist irmos. Esse prêmio represent a o
reconheciment o do nosso t rabalho e dedicação”, comemorou Tharles, um dos membros do grupo que t eve t ambém o
projet o selecionado para part icipar da Febrace.
Orgulho pelo reconheciment o de uma boa ideia foi o mesmo sent iment o de Rafael Eiki Mat heus Imamura, aluno do Colégio
Técnico de Campinas (Cot uca). Para ajudar a formação inicial de leit ores e est imular o desenvolviment o de hábit os de escrit a
e leit ura, ele desenvolveu uma aplicação web para a criação, leit ura e compart ilhament o de livros elet rônicos. O projet o
ganhou o nome de “Yarner - Est udo da Ut ilização de Tecnologias em Salas de Aula a Favor das Prát icas de Let rament o com
Plat aforma de Criação de Livros Digit ais Int erat ivos”.
O t erceiro projet o com part icipação garant ida na feira nacional de ciências foi desenvolvido por uma aluna do Colégio
Degraus, de Jundiaí. A ideia de Thalit a de Almeida Zumst ein “Emprego da Sílica de Arroz no Trat ament o de Efluent es
Indust riais Galvânicos” consist e na ut ilização da sílica present e na casca de arroz para ret enção de íons pesados
encont rados em efluent es de indúst rias galvânicas.
No t ot al, 87 projet os desenvolvidos por alunos de 38 escolas de 19 cidades da região de Campinas part iciparam da t erceira
edição da Most ra de Ciências e Tecnologia do Inst it ut o 3M. Eles foram divididos em set e áreas da Ciência – Ciências Agrárias,
Ciências Biológicas, Ciências Exat as e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharia
– e avaliados por um Comit ê Cient ífico formado por mest res e dout ores da USP e funcionários da 3M.
Part iciparam da cerimônia de premiação o diret or de Operações Indust riais da 3M, Afonso Chaguri; a diret ora de Pesquisa &
Desenvolviment o, Camila Cruz; e o vice-president e do Inst it ut o 3M, Rogério Gonçalves. “Ficamos felizes em caminhar de
mãos dadas com uma juvent ude que est á se engajando com a inovação e a Ciência”, afirmou Rogério na abert ura da
solenidade.
Já Camila Cruz, que lidera t oda a equipe de P&D no Brasil falou um pouco sobre a presença da Ciência no DNA da 3M. “A 3M
vive da Ciência. E saber que t em t ant os jovens int eressados nos dá mot ivação para cont inuar inovando com produt os e
soluções que facilit am a vida das pessoas e, claro, abrir espaço para pessoas como vocês”, disse.
Foram premiados com t roféu, cert ificados e medalhas os t rês primeiros projet os em cada uma das cat egorias, além de
receberem R$ 200 por int egrant e do grupo. Cada um dos int egrant es dos grupos classificados em segundo lugar em cada
cat egoria recebeu R$ 150. Já os part icipant es dos projet os que ocuparem as t erceiras posições ganharam R$ 100 cada.
Destaques:
Ent re os dest aques da Most ra est á o projet o “Incapaz Nunca Mais”, criado por alunos da Escola Municipal Dr. Leandro
Franceschini, em Sumaré, para ajudar pessoas port adoras de art rit e reumat oide. Os est udant es desenvolveram uma luva que
mant ém em moviment o as art iculações da mão durant e a noit e, mant endo em circulação o líquido sinovial (present e nas
art iculações) e, com isso, reduzindo o inchaço e a rigidez nos primeiros moviment os do dia.
Preocupados com o descart e incorret o de lixo pelos mot orist as, os alunos do SESI Valinhos, em Valinhos, elaboraram o
projet o “Nem no carro, nem no chão, lugar de lixo é no Bocão” que visa criar pont os adequados de descart e dos resíduos
acumulados nos carros ao longo dos dias – embalagens de lanche, garrafas d’água, papel – e conscient izar esses mot orist as
sobre o t ema. Com base em pesquisas presenciais e online na cidade e reuniões com empresas de colet a de lixo, o grupo

chegou ao consenso de que paradas de pedágio e supermercados são algumas das opções ideais para a inst alação das
lixeiras lúdicas com divisórias para lixo orgânico e reciclável. A ideia já est á em est udo pela Câmara dos Vereadores da cidade
e pode virar projet o de lei.
Fazem part e da list a de invenções um bast ão elet rônico para deficient es visuais, um medidor de indisciplina, um perfume que
fica no pingent e de corrent e, ent re out ros. A list a complet a dos projet os selecionados para a III Most ra do Inst it ut o 3M est á
disponível no link: ht t p://go.3M.com/finalist asIIImost raI3M.
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