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B-01 

01 

Manhã 

 

Energia alternativa: placas 

fotovoltaicas e células de 

combustíveis 

 

Ana Flávia Rezende Silva, 

Eduarda Mara Pereira, 

Gleiciene Pereira Cunha, 

Juliana Silva Campos 

Melo, Luana Patrícia 

Santos. 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

 

GREEN/PUC 

Minas 

 

Será realizado um estudo sobre a energia solar fotovoltaica, com foco 

no silício que é o material utilizado na construção das células dos 

painéis, que são responsáveis pela transformação da energia solar em 

eletricidade. Essa eletricidade será utilizada para realizar a eletrólise da 

água, já que este não é um processo espontâneo, e então obter o 

hidrogênio, que será aplicado na célula a combustível a fim de gerar 

energia elétrica. Para ilustrar esse processo utilizaremos um protótipo, 

disponível na PUC-MG, que será capaz de descrever tal processo em 

que a energia elétrica obtida a partir da célula a combustível será 

empregada para girar uma ventoinha. 

 

 

B-02 

02 

Manhã 

 

Esterificação 

 

Ana Clara Oliveira 

Caique Prado 

Cesar Catizam 

Everluce Reis de Oliveira 

Guilherme Maia 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

DFQ  

O projeto tem como finalidade demonstrar a multiplicidade do uso de 

ésteres em nosso cotidiano, especificamente na sua utilidade para 

indústria alimentícia e como matéria prima para o Biodiesel. O grupo irá 

abranger o uso de ésteres como matéria prima para fabricar 

flavorizantes de alimentos, aromatizantes, essências, óleos e ceras e 

também na conversão de óleo vegetal em combustível através da 

transesterificação que produz o Biodiesel. Tais contribuições são 

fundamentais no cotidiano uma vez que além desses compostos 

estarem presentes do dia-dia, também são considerados uma 

alternativa sustentável para evitar o desperdício de óleo descartado na 

natureza e reduzirem a poluição atmosférica, visto que o Biodiesel é um 

combustível renovável e menos poluente que o diesel comum. 

 

 



 
Bancada 

Grupo 

Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) 
Instituições 

parceiras 
Síntese 

 

 

 

B-05 

03 

Manhã 

 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

 

Ana Carolina Maia Latini 

Camila Renata Sales 

Coelho 

Gustavo Henrique 

Arcanjo Pimenta 

Lucas Henrique De 

Oliveira Souza 

Lucas Henrique Rebuite 

Passos 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

O grupo tem como finalidade o estudo das Leis de Resíduos Sólidos 

procurando demonstrar a importância da preservação dos recursos 

naturais associada aos resíduos, visando a importância dos conjuntos de 

diretrizes e ações adotadas à gestão ambiental e a correta 

administração de resíduos sólidos. 

 

B-06 

04 

Manhã 

 

Papel: Reciclagem e reuso 

 

Ana P. Braga 

Karolina Costa 

Rafaela da Silva 

Thais A. Simôes 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

 

IRANI Celulose 

ASMARE 

Nosso trabalho que tem como tema a reciclagem e reuso do papelão, 

consistirá no dia da feira em um estande mostrando as etapas do 

processo de reciclagem exemplificando cada uma com uma amostra do 

processo, também iremos exemplificar a praticidade e facilidade de 

reutilizar o papelão, com um objeto feito por nós a partir de papelões 

que já foram utilizados. E, também, iremos fazer uma pequena 

introdução do processo de produção do papelão e mostrar os danos 

causados por ele ao meio ambiente e, consequentemente, as vantagens 

da reciclagem. 

 

B-07 

05 

Manhã 

 

Poluição das águas por 

indústrias- Curtumes 

 

Julia Pena 

Natália Teixeira 

Renata Silva 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

Nosso trabalho tem como tema a poluição da água por dano industrial. 

A água que é um elemento importantíssimo para nossas vidas vem 

sendo muito poluída, principalmente por indústrias. Uma das que mais 

polui é a de curtume, que é o tratamento do couro e portanto, achamos 

interessante aprofundar nesse tema. Devido a falta de existência de 

indústrias de curtume por perto, achamos interessante de demonstrar 

no dia da amostra a limpeza da água poluída pelos curtumes. 
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B-08 

06 

Manhã 

 

Poluição das águas por 

efluentes domésticos: 

Saneamento Básico 

 

Larissa Gomes Coelho 

Larissa Isabelle Costa 

Sarah Bastos de Paula 

Nagem 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

 

COPASA 

 

A água é um recurso fundamental para existência de vida no planeta e 

para manter uma boa saúde e um bom desenvolvimento econômico 

para as pessoas ela deve ser adequada para o uso e existir em 

quantidade suficiente. Para isso, procuramos tratar a água para chegar 

às residências boa para ser utilizada e depois tratar a água contaminada 

por resíduos domésticos para garantir um descarte adequado e evitar 

sua escassez. Iremos exemplificar esses dois processos através de uma 

maquete que explica a Estação de Tratamento da Água e a Estação de 

Tratamento de Esgoto. 

 

 

 

 

 

 

B-11 

07 

Manhã 

 

Solo: origem e fertilidade 

 

Camila Temponi 

Jade Franca 

Karine Paiva 

Raissa Maluf 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

Os alunos estudam como os solos são formados e os métodos de 

proteção e uso correto dos solos. Estudam também as hortas 

comunitárias nas cidades com aproveitamento dos lotes vagos e 

coberturas de edifício para plantios e a importância disso no sequestro 

de carbono e o clima nas cidades. 
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B-12 

08 

Manhã 

 

Poluição do solo por 

agronegócios 

 

Daysiane Maria Parreiras 

Ferreira, 

Débora Goulart Faria, 

Julia Versiani Gomes, 

Raquel de Sousa Rocha 

Almeida, 

Wanderson Rodrigues 

Roland de Abreu 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

A poluição e degradação dos solos agrícolas tem como causas, o uso de 

produtos químicos na agricultura (fertilizantes), compactação dos solos 

por máquinas agrícolas, a irrigação inadequada, o acumulo de lixo 

domiciliar, dentre outros, que devido à ineficiência e inviabilidade de 

recolhimento, a maior parte do lixo rural no Brasil não tem seu destino 

final em aterros sanitários ou usinas de reciclagem, e sim na queima ou 

descarte na natureza. O que a partir daí, gera todo o nosso problema 

aqui denunciado, nas tentativas de procurarmos soluções eficientes 

para a preservação da natureza e o tratamento das áreas hoje já 

poluídas. E daí, cabe aos proprietários das terras, manterem o controle 

das plantações, do ambiente aos quais são donos e preservar ate os 

arredores, para assim, evitar e controlar os danos ambientais e 

sociopolíticos. 

 

 

 

 

B-13 

09 

Manhã 

 

Alumínio: mineração e 

refino 

 

Cecília Sarquis 

Matheus Sant'Anna 

Matheus Braga 

Guilherme Pampolini 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

O nosso trabalho aborda uma etapa industrial do processo de Bayern 

para produção do alumínio solido, onde a partir da bauxita obtemos 

hidróxido de alumínio. Exploraremos as consequências para o meio 

ambiente geradas no processo e o quão vantajoso para a natureza (e 

para nossos bolsos!) é a reciclagem do alumínio. Abordaremos também 

a necessidade da anodização no alumínio usado no cotidiano. 
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B-14 

10 

Manhã 

 

 

Pilhas 

 

Augusto Cesar  Pereira 

Rafael H. dos Santos 

 

Os alunos 

  

Iremos construir um carregador de bateria automotivo cuja nossa 

função maior é estudar o funcionamento do carregador ao carregar 

uma bateria e estudar quimicamente a bateria e os componentes do 

projeto . (Funcionamento, reação, comportamento entre outros) . Este 

carregador pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um 

carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a 

partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma 

bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. 

Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo 

é extremamente robusto. 

 

 

 

B-15 

11 

Manhã 

 

Refratários de cerâmicas 

 

Grupo: Ana Luisa de 

Oliveira Carvalho Vilela 

Ana Luiza Almeida Soares 

Camila Jaques Rosário 

Fernanda Batista Birchal 

de Oliveira 

Isabela Guimarães Assis 

Tirado 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

O grupo optou pelo estudo dos Refratários de Cerâmica. Analisaremos 

criticamente o processo de produção dos materiais, suas características 

e os impactos ambientais gerados por eles. O interesse do grupo foi 

originado pela grande importância desses materiais, devido a sua 

aplicação em diversos tipos de indústrias, como a siderúrgica e a 

metalúrgica e por suas propriedades, como a capacidade de resistir a 

choques térmicos, mecânicos e a impermeabilidade. 
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B-16 

12 

Manhã 

 

Obtenção dos metais 

usados em baterias e a 

poluição por descarte 

indevido 

 

Fernanda Lorena de 

Souza Silva 

Flávia Lopes Hoehene 

Gabrielly Dias de Oliveira 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

A bateria é um dispositivo que converte energia química em energia 

elétrica. As baterias atuais têm dois terminais ou pólos. Um é o terminal 

positivo (cátodo) e outro é o terminal negativo (ânodo). O interior da 

bateria é contido de metais, que são os eletrodos, e algum tipo de 

líquido como eletrólito. Os eletrodos não tocam um no outro, mas são 

eletricamente conectados através do eletrólito. Quando algum 

dispositivo elétrico é conectado à bateria, ele é alimentado por um 

fluxo de elétrons (corrente elétrica). Atualmente nós somos tão 

dependentes das baterias quanto da eletricidade. Usamos baterias em 

toda parte – em nossos carros, telefones celulares, notebooks, 

tocadores de música e em muitas outras coisas. Mas, além de saber 

como elas funcionam, é preciso que saibamos que estes metais não são 

inofensivos, podendo causar vários impactos aos organismos vivos, 

desde a produção dos metais que serão usados para montá-las até o 

momento em que serão descartadas ao perderem sua capacidade de 

gerar uma corrente elétrica. Quando tais metais poluem o solo, a água 

ou a atmosfera, os impactos são sentidos diretamente pelas plantas, 

animais e seres humanos. Essa poluição pode ser causada por um 

descarte indevido das baterias ou também pela produção destas. Por 

isso, deve ser conscientizado que o descarte correto das baterias e a 

reciclagem de seus componentes são imprescindíveis para que se 

consiga minimizar os efeitos causados. 
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B-19 

13 

Manhã 

 

Produção de óleo de soja 

 

Victor Rezende Moreira, 

Thaisa Maristânea de 

Andrade Vilas Novas, 

Juliane Queiroz 

Rodrigues, Kellen Carolina 

Rodrigues Souza, Yasmim 

Arantes da Fonseca 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

 

 

  

Os óleos e gorduras são formados predominantemente por triésteres 

de ácidos graxos e glicerina, os denominados triacilgliceróis. Os óleos 

são líquidos à temperatura ambiente, ao passo que as gorduras são 

sólidas ou pastosas. De grande importância na indústria alimentícia, há 

uma crescente demanda pelos óleos poliinsaturados, sendo que o óleo 

de soja, o mais consumido, possui 61 % de constituintes 

poliinsaturados. 

 

 

B-20 

14 

Manhã 

 

Sabões e detergentes 

 

Julia Pereira Pinheiro, 

Luiza Gazzinelli Lobato 

Furquim Werneck, 

Marina Bergmann da 

Cunha Lúcio, Yara Barreto 

Ferreira 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

 

 

 

  

Os vestígios mais antigos de substâncias de natureza saponáceas datam 

de 2500 a.C., quando se misturavam óleos de origem animal ou vegetal 

e cinzas, as quais são ricas em substâncias alcalinas. Com o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia o mito do sabão foi sendo 

paulatinamente desvendado. Assim, tornou-se possível a preparação de 

um produto comercial em larga escala. A reação de saponificação 

consiste na hidrólise de um éster em solução básica, resultando em um 

álcool (1,2,3-propanotriol), comumente denominada glicerina (ou 

glicerol) e em um sal orgânico, o sabão. Frequentemente faz-se uso de 

óleos vegetais, que são ricos em ácidos graxos de cadeia longa, 

tornando os sabões aptos a se solubilizar quer em meio polares 

(extremidade hidrófila) quer em apolares (extremidade hidrófoba ou 

lipófila). Sabões e detergentes pertencem a um mesmo grupo de 

substâncias químicas denominadas tensoativos, redutoras de tensão 

superficial. 
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B-21 

15 

Manhã 

 

Processos de análise do 

leite 

 

Amanda Alves 

Amanda Mello 

Ana Paula Lopes 

Gabriel Latorre 

Helen Loureiro 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

ITAMBÉ  

O leite, embora um produto natural dos mamíferos, exige controles de 

qualidade e testes para assegurar sua padronização na indústria e 

detectar substâncias que possam estar no leite para adulterá-lo. O 

leite,que é uma mistura, é constituído de elementos, que se 

manipulados podem constituir os derivados do leite, além da 

possibilidade de inserir aditivos que formam diferentes produtos da 

indústria alimentícia que tem o leite como matéria prima. 

 

 

 

 

B-22 

16 

Manhã 

 

Tratamento de água 

 

Mayra do Carmo Siqueira, 

Natalia Laender Laignier 

Rocha, Pedro Moisés 

Murça Guimarães, Sophia 

Borges Guimarães Mattos 

Murta, Tulio de São José 

Morais, Weslley David de 

Souza 

 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

 

 

  

A água é indispensável à vida. Tanto para uso doméstico quanto 

industrial, quer em processos físicos quer químicos. Para seu emprego 

seguro é necessário que a água seja tratada, seja condicionada para a 

finalidade a que ela se destina. Seu tratamento consiste em retirar da 

água bruta, aquela que é aduzida em uma ETA (Estação de Tratamento 

de Água) e submetida a várias etapas de tratamento físicos e químicos 

objetivando remoção de sólidos, sais indesejáveis e microorganismos 

que possam contaminar o ser humano ou o processo químico em que 

ela, a água, será utilizada. Apresentar-se-á cada uma das etapas 

constituintes do tratamento da água em maquete funcional que 

culminará com o fornecimento de água tratada para ser utilizada por 

outro grupo participante da Feira de Tecnologia do IPUC, ilustrando o 

que ocorre nos modernos polos químicos e petroquímicos. 
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B-25 

17 

Manhã 

 

Reações fotoquímicas 

 

 

Gabriel Monteiro de 

Castro 

Raphael Monferrari Costa 

Sabrina Verônica 

Pompilho 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

Será apresentado um trabalho sobre o tema fotoquímica. Serão 

abordadas três tipos de reações: fotossíntese, quimiluminescência do 

luminol e as reações envolvendo a rodopsina nos olhos. Além de 

explicar os mecanismos das reações, será mencionado também suas 

aplicações do dia à dia. 

 

B-26 

18 

Manhã 

 

 

 

 

Produção de álcool 

 

Marcela Rachid Silva, 

Mariane Rezende Dias, 

Matheus José Moreira, 

Thais Rachid Netto, 

Yukimi Nathânia Yukawa 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

  

Considera-se o etanol um combustível alternativo para diminuir 

problemas ambientais e energéticos no mundo, face à escassez e 

elevado custo dos combustíveis fósseis, aliado a seus impactos 

ambientais. Assim, estudou-se o processo de produção do etanol a 

partir da destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar 

(Saccharum L.), observando-se os aspectos econômicos e ambientais. 

Discutem-se os impactos ambientais causados por tal produção assim 

como medidas viáveis para diminuí-los. Ressalta-se a evolução 

tecnológica havida no setor desde a implementação da produção de 

veículos movidos a etanol. 

 

 

B-27 

19 

Manhã 

 

Níquel: mineração e refino 

 

 

 

Em breve 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

 

VOTORANTIN 

 

Durante a mostra do IPUC, serão apresentados os tipos de minérios de 

níquel e suas localizações no Brasil e no mundo. Com a ajuda da 

empresa Votorantim Metais foi pesquisado os processos de 

beneficiamento do minério, o descarte dos resíduos e a contaminação 

do meio ambiente por meio desse metal pesado. Como complemento 

do estudo, o processo de obtenção do carbonato de níquel será 

realizado pelo grupo, possibilitando assim melhor visualização e 

entendimento desse processo. 
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B-28 

20 

Manhã 

 

Ferro: mineração e refino 

 

Alice P.M.Silva 

Bruno S. Devesa 

Fernanda A. Oliveira 

Joâo Paulo Aguiar 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

Trataremos em nosso trabalho dos processos que o minério de ferro 

passa desde a sua obtenção até o seu total preparo para comércio. A 

pesquisa de informações feita inclui uma visita técnica na Mina de 

Brucutú da Vale, onde tivemos a oportunidade de ter uma profunda 

visão nos meios de determinação de Fe no minério de ferro, processo 

que foi escolhido pelo grupo para ser focado e reproduzido em certos 

pontos na parte prática do trabalho. 

 

B-31 

21 

Manhã 

 

Poluição das águas por 

utilização e transporte 

 

Flávia Lopes 

Lívia Oliveira 

Giulia Barbosa 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

Com o nosso trabalho pretendemos apresentar a importância dos 

recursos hídricos na agricultura, assim como suas outras utilizações e 

também como o uso de agrotóxicos pode afetar o lençol freático. 

Trataremos a respeito da utilização de hidrovias, que embora seja um 

tipo de transporte muito barato e muito utilizado no Brasil atual, 

também pode trazer desvantagens, tais como a contaminação da água 

pelos combustíveis e diversos produtos químicos derramados pelos 

barcos e outros meios de transporte hidroviário. Na feira, pretendem-se 

apresentar alguns desses produtos contaminantes junto com 

experiências simples que podem ser utilizadas para limpar a água. E 

também uma maquete demonstrando a utilização da água nos meios 

agrícolas. 

 

B-32 

22 

Manhã 

 

Sabões e detergentes 

 

Christiane Carvalho, 

Douglas Lima, Flávia 

Simões e Hector 

Rodrigues 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

O grupo visa apresentar através deste trabalho, os processos de 

produção do sabão e detergente e, suas atuações em distintas 

condições. Trataremos também sobre os aspectos ambientais que 

envolvem o uso dos detergentes e a produção de sabão através da 

reutilização do óleo de cozinha, com o âmbito de conscientizar os 

espectadores perante a preservação do meio ambiente. 
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B-37e 38 

23 

Manhã 

 

Radioatividade e Energia 

Nuclear 

 

Renato de Morais 

Gonçalves Martins Costa 

Michel Philip de Oliveira 

Rodolfo Resende Dias 

Fonseca 

Augusto Lisboa de Sousa 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

 

CDTN 

 

Será relatado no presente trabalho uma breve história da 

radioatividade, desde sua descoberta aos usos atuais com citação dos 

modelos atômicos. Para tal será esclarecido conceitos importantes 

como diferença entre radioatividade e radiação.Assim, será tratada a 

história da energia nuclear, o qual projeto Manhattan teve suma 

importância para o estudo nuclear, contando com ajuda de grandes 

cientistas. Desse modo abordar-se-á o uso dessa energia para gerar 

eletricidade com aspectos positivos e negativos.Além disso, depois de 

feita a visita técnica ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 

Nuclear (CDTN), o foco do trabalho foi direcionado ao uso dos raios 

gamas ( γ )para esterilização de alimentos, instrumentos, produtos 

pessoais, uso na medicina entre outros.Por fim, objetiva-se discutir a 

atuação do engenheiro químico com o uso dessa tecnologia em relação 

ao meio ambiente. 

 

 

 

B-39 

24 

Manhã 

 

Produção de açúcar 

 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

 

 

 

 

  

O trabalho contempla as diversas fases da fabricação do açúcar a partir 

da cana-de-açúcar, abrangendo as operações e processos químicos 

unitários utilizados na obtenção da sacarose em seus diversos graus de 

comercialização, simulando-se as diversas fases de seu processamento. 

Amostras do produto estarão sendo mostradas, tais como dos açúcares 

ditos mascavo, demerara, cristal e refinado. 
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B-40 

25 

Manhã 

 

Produção de náilon 

 

Larissa Stefani Couto 

Valentini, Lucas Reis 

Akaki, Lucas Santiago 

Alves Rodrigues, Mariana 

Gomes Bandeira de Melo, 

Yan Ferraz Ximenes 

Ladeira 

 

 

Prof. Luiz Eduardo 

de Paula de Lima 

 

 

 

 

  

Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades 

estruturais menores, os chamados monômeros, sendo bastante 

utilizados hoje em dia. Os plásticos e elastômeros são materiais 

poliméricos que apresentam características específicas, tais como 

grande maleabilidade (plásticos) e propriedades elásticas 

(elastômeros).O trabalho é focado no poliéster, polímero obtido pela 

policondensação de ácidos carboxílicos e alcoóis, sendo seu 

representante mais utilizado o polietilinotereftalato, comumente 

conhecido por PET. O trabalho apresentará uma resina poliéster rígida 

obtida a partir de resina poliéster líquida, acetato de cobalto e 

metiletilcetona (MEK). 

 

 

 

B-43 

26 

Manhã 
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Iremos focar apenas 2(dois) polímeros termoplásticos (recicláveis), 

como foi sugerido pelo orientador, deixando o trabalho mais prático e 

objetivo. O critério usado para seleção dos mesmos foi a sua 

importância ambiental e presença no cotidiano. Foram selecionados o 

PVC  (policloreto de vinila) e o PET (Politereftalato de etileno) e 

pretendemos falar sobre sua fabricação, presença no cotidiano, 

materiais onde ele é usado e seu processo de reciclagem. 

Não sabemos se deve ser feito uma abordagem mais profunda sobre 

polímeros no geral, tendo em vista que já existe outro grupo com esse 

tema, portanto o grupo resolveu que não irá falar de maneira 

panorâmica sobre polímeros, apenas sobre os recicláveis supracitados. 

 

 



 
Bancada 

Grupo 

Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) 
Instituições 

parceiras 
Síntese 

 

 

B-44 

27 

Manhã 

 

Obtenção e usos de 

enxofre e halogênios nas 

indústrias 

 

Bruna de Castro Del Rio 

Santos, Jéssica Borges, 

Juliana Costa Braga, 

Kélrie Hessem de Araújo 

Mendes e Pedro Ferraz 

de Andrade 

 

 

Profª. Claudete 

Botaro de Matos 

  

O trabalho acadêmico será desenvolvido com o intuito de se expor as 

principais aplicações industriais do enxofre, halogênios e de seus 

derivados. Busca-se compreender as variáveis que envolvem o processo 

de obtenção e a importância de cada elemento em questão, intuindo 

trazer aos componentes do grupo e aos visitantes da feira esse 

conhecimento, e aplicá-lo através de experiências práticas de modo a 

esclarecer à temática. Além de relatar os impactos ambientais 

decorrentes destas atividades, fatores significativos no cotidiano de um 

engenheiro químico. 
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Esse trabalho demonstra como os gases que provocam as chuvas ácidas 

e básicas chegam à atmosfera. Além disso, faz um estudo dos principais 

poluentes, como propriedades e efeitos causados por estes no meio 

ambiente e nos seres humanos. E ainda mostra as reações dos 

poluentes na atmosfera que originam tais chuvas e os efeitos que estas 

trazem a natureza e as populações. São apresentadas soluções para os 

problemas causados pelas chuvas ácido-básica além de uma experiência 

evidenciando a formação da mesma. 
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Os metais alcalinos, alcalino-terrosos e alumínio, são elementos que 

possuem características químicas semelhantes, não podendo serem 

encontrados livres na natureza, por oxidarem facilmente. Neste 

trabalho iremos abordar formas que as industrias obtêm esses metais 

puros, levando em conta a preservação do meio-ambiente. 

 

 


