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INTRODUÇÃO - IBEDS 
 

O IBEDS nasceu em agosto de 2010, com a premissa de desenvolver a “excelência em educação e 

formação de líderes”. Presentemente atua em 4 diferentes círculos de influência, todos em prol do 

desenvolvimento pessoal, familiar, comunitário e social das pessoas. Especificamente na área 

educacional, a proposta do IBEDS consiste em promover o desenvolvimento humano, em todas as 

faixas etárias, de maneira integrada e com uma educação voltada a 

transformar vidas, dando significado ao ensino-aprendizagem 

como a proposta do “aprender-fazendo”. 

 

Nesta área o propósito maior do IBEDS é inovar o modelo de ensino no Brasil, aplicando de forma 

prática e efetiva as diferentes bases de conhecimento existentes, respeitando, entretanto, os 

diferentes perfis individuais dos participantes. Agir no coletivo e respeitar as individualidades. 

O IBEDS entende como ações primordiais a) a identificação e o respeito pelas aptidões individuais e 

b) o desenvolvimento de todo o seu potencial, de forma similar às práticas adotadas pelas melhores 

e maiores instituições de ensino, tais como a Harvard University, a Stanford University e a Tampere 

University of Applied Sciences – TAMK, entre outras, com o mesmo padrão de excelência. Tal qual 

estas, o IBEDS, por meio do seu sistema educacional tem seu ponto focal na estimulação, nos 

participantes, da sua capacidade de criação e de compreender como o mundo funciona, e de aplicar 

de forma racional e efetiva tudo aquilo que aprendeu, interagindo com o mundo real e dando 

significado a tudo o que aprendeu. 

  

Objeto: INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

Missão: “Promover o desenvolvimento humano, profissional e 

disseminar o conhecimento e a cultura por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, respaldados por processos cognitivos 

de referenciais de excelência, para formar cidadãos e 

lideranças profissionais comprometidas com o saber, a ética, 

o trabalho, a vida e com o progresso da sociedade” 
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]O desenvolvimento do processo criativo e o “aprender-fazendo” são os meios principais para 

desenvolver habilidades e competências significativas, especialmente quando existe um educador 

capacitado para criar um ambiente favorável para aguçar a curiosidade e o interesse dos alunos, ao 

mesmo passo que satisfaz também o seu próprio desejo de ser referência como educador. 

Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um profissional se destaque, ele 

necessita adquirir competências que hoje vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais. 

Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em quaisquer atividades pessoais e 

profissionais que desempenhe, necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira 

simplificada, saber potencializá-las para ser a diferença. 

Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla experiência nas diversas áreas 

do saber, o IBEDS contempla em todos as seus projetos, sistemas educacionais e cursos, o 

acompanhamento de um especialista em coach que auxilia, individualmente, todos os participantes 

a identificarem suas aptidões e assim potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na 

essência: 

“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com excelência” 

[1] DESENVOLVIMENTO HUMANO: Processo que tem como finalidade assessorar a implementação da política 
organizacional, focando nos talentos humanos. É o conjunto de práticas e políticas que visam à potencialização 
das habilidades e competências pessoais, bem como a valorização das pessoas como seres que se desenvolvem 

em uma perspectiva de crescimento individual e coletivo. 

[2] PROCESSOS COGNITIVOS: Processos que caracterizam a aquisição, a organização e a utilização do 
conhecimento. Neste sentido, são diversos os processos que permitam ao indivíduo a apreensão do mundo, bem como a explicação do 
comportamento humano, tais como a atenção, a percepção, a representação e memória, a linguagem, o raciocínio e a tomada de decisão. São 
os processos cognitivos que medeiam a relação do indivíduo com o mundo, os outros e consigo mesmo. 

[3] LIDERANÇA: Arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. O líder 
tem a função de unir as pessoas do grupo, para que juntos possam alcançar os seus objetivos. A liderança está relacionada com a motivação, 
porque um líder eficaz sabe como motivar as pessoas do seu grupo, equipe ou time. 

[4] EDUCAÇÃO: Engloba os processos de ensinar e aprender. No centro do sistema educativo do IBEDS situa-se o ser humano, num horizonte 
de plenitude. Nossa tarefa educativa consiste, na verdade, na capacidade de identificar e de acompanhar esta presente inquietação do homem, 
mantendo vivo o amor pelo saber, despertando o coração e pondo em marcha a sua razão e a sua liberdade, esta construída pelos tijolos da 
autonomia do indivíduo 

  

Visão: “Ser referência e inspiração na educação e formação de 

líderes para o desenvolvimento humano e suas 

potencialidades, promovendo a formação de cidadãos éticos, 

justos e solidários, para a transformação da sociedade, por 

meio de processos educacionais de excelência” 

Valores: Ética e Transparência; Respeito às 

individualidades; Responsabilidade e 

Comprometimento; Inovação e Alta 

performance; Sustentabilidade; 

Proatividade; Excelência e Qualidade 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
O sistema educacional de ensino do IBEDS estimula os alunos a 
trabalharem em equipe na busca de soluções para solucionar problemas 
relacionados às atividades propostas, favorecendo o pensamento criativo 
que favorecerão a encontrar soluções para problemas no mundo real. 

Essa proposta o leva a operacionalizar, o saber-fazer e a construção do conhecimento de maneira 
sistêmica e holística, desenvolvendo assim habilidades, competências, atitudes e valores para a vida. 
Sempre em consonância com os pilares da educação formal, esta metodologia tem como propósito 
apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão 
participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e, principalmente, dos seus 
respectivos deveres para o bem comum e da cidadania. Tudo isto de forma prática e lúdica, 
explorando e intensificando, a partir de seus talentos, as relações humanas e a capacidade de 
aprendendo por múltiplos caminhos. 

 

 

 

CRIAÇÃO – incentivar o ato criativo, por que os alunos devem ser capazes de criar 

as soluções e não somente de encontrá-las. O momento da criação dá condição para 
a discussão sobre o que será realizado dando um novo significado no processo 
construtivo. Toda criação deve promover a abertura de diálogo entre os alunos e o 
professor, fomentando o surgimento de sugestões e a exploração das dificuldades 
dentro da capacidade de cada um. 

CONSTRUÇÃO - a construção da solução por meio da utilização de materiais comuns 

e acessíveis prescinde de diálogo entre os alunos. E isto por que somente as pessoas 
que dialogam podem construir pontes e vínculos para a vida. Construir em grupo permite 

ao aluno que a aprendizagem seja significativa, visto que os alunos constroem seu 
conhecimento de maneira prazerosa e ativa. 

COMPARTILHAMENTO – Incentivar o trabalho do aluno pelo seu objetivo sozinho propicia o 

individualismo; motivá-lo a auxiliar no atingimento do objetivo do outro desenvolve a amizade; e 
compartilhar e unir objetivos e esforços gera relacionamentos. Para a efetiva aprendizagem são necessárias 

então operações conjuntas e coordenadas de ações. E isto não deve se limitar apenas ao ambiente escolar. Neste sentido é primordial possibilitar 
aos alunos relacionarem-se com diferentes pessoas e de diferentes maneiras e intensidades, tais como familiares e comunidade para assim 
estabelecerem relações diversas e compartilharem saberes. 

AVALIAÇÃO – A avaliação é uma ferramenta importantíssima para direcionar a ação. É imprescindível que o aluno seja capaz de investigar a 

qualidade da sua solução, da sua execução e dos seus resultados para apontar a direção futura. E esta avaliação exige que o aluno raciocine de forma 
lógica e reflexiva, tornando o processo de aprendizagem significativo. É a partir da interação com a realidade que o aluno pode avaliar se sua ação 
foi correta diante do que foi proposto e aprender a observar, a dirigir perguntas e trabalhar as respostas de modo a desenvolver, corrigir ou aprimorar 
seus projetos. 

APRIMORAMENTO – Ser autocrítico no que se faz é fundamental para buscar o aprimoramento, porém, até o momento em que ele não iniba a 

arte de criar. A criatividade no aluno surge do exercício da sensibilidade natural com o aprimoramento mental associado ao aprendizado do mundo 
e da cultura. Aprimorar é permitir que o aluno seja o agente do seu próprio conhecimento e rever todo o processo de aprendizagem.   
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SUPORTE ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - COACHING 
Se é papel do professor, além de transferir informação e proporcionar ao aluno aquisição do 

conhecimento, também apoiar, incentivar, motivar o aluno no desenvolvimento da sua autonomia 

na aprendizagem, este mesmo profissional também necessita, por sua vez, sentir-se protagonista 

deste processo, e respeitado em seus desejos e anseios. Mais importante do que saber, é 

fundamental que o professor compreenda e exercite o conceito de que se todos são excelentes 

naquilo que realmente desejam fazer, porém sempre poderão serem ainda melhores quando o 

fizerem juntos. 

De maneira a tomar decisões e agir de forma mais assertiva é necessário ao professor reconhecer os 

fatores que realmente motivam os alunos e a sí próprios na realização de suas atividades. Isto exige 

uma constante busca também pelo autoconhecimento, sem a qual o professor pode sentir-se 

fragilizado e desenvolver: a) desânimo; b) resistência à mudança; c) um foco concentrado nos 

problemas e não nas soluções; d) medo e e) um forte sentimento de fracasso. 

Ensinar e aprender por projetos é uma forma inovadora que dá um formato mais dinâmico e 

participativo para a aprendizagem. Para que a educação seja desenvolvida de forma prazerosa, de 

modo que os alunos busquem na robótica educacional meios que venham ajudá-los a construir seu 

conhecimento, os professores necessitam reconhecer-se como mestres por excelência e utilizarem-

se de suas potencialidades. 

Para que tudo aconteça de maneira harmônica o IBEDS agrega, dentro do seu sistema educacional 

de ensino o acompanhamento de um profissional coach que auxiliará na efetiva capacitação dos 

professores. Essa capacitação incentivará o processo de busca do autoconhecimento de cada 

professor, quer de forma coletiva ou individualizada, para garantir a tomada de decisões mais 

assertivas e na motivação para a realização das atividades docentes com excelência. 
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PROGRAMA ROBÓTICA CRIATIVA 
 

O programa ROBÓTICA CRIATIVA desenvolvido pelo IBEDS é subdividido em 3 

níveis de complexidade, considerando-se as faixas etárias dos alunos, 

subdivididos em Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. 

Para cada um destes níveis o programa é composto 

por 11 projetos distintos, cada qual demandando, em 

média, 3 encontros (15 horas/aula) para a sua 

execução. 

Para cada um destes projetos é fornecido ao colégio 

todo o conteúdo e tecnologia educacional 

necessários, na forma de um livro distinto, sendo que 

todos os aspectos relacionados à execução do projeto 

perfazem apenas os capítulos iniciais deste material. 

Todo o arcabouço de conteúdos interdisciplinares, do 

material instrucional e dos aspectos metodológicos sugeridos para a execução de atividades 

interdisciplinares são ofertados em capítulos distintos. 

Em sala de aula, cada atividade é supervisionada e orientada pelos educadores do IBEDS, de modo 

que os alunos se sintam seguros para arriscar, experimentar e se envolver com os projetos propostos. 

Já que cada projeto é único, cada um é composto por metodologias propícias para cada tipo de 

atividade, facilitando assim, a interação dos alunos. A dinâmica incluída nestes projetos tem como 

objetivo ir além da proposta curricular, ao proporcionar não só os conhecimentos necessários para 

que a criança seja bem-sucedida na continuidade de seus trabalhos, mas que também ressaltem os 

valores fundamentais para a formação de cidadãos mais críticos, éticos, humanos e colaborativos. 

Cada projeto do programa de Robótica Criativa proporciona ao colégio temas, exemplos e boas 

práticas simples e significativas, por meio das quais a instituição pode, através de vivência prática, 

propiciar o desenvolvimento das habilidades linguísticas, motoras, estéticas, culturais, matemáticas, 

artísticas, físicas e língua inglesa, entre outras, desafiando o aluno na construção de novos saberes. 
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PROPOSTAS PEDAGÓGICAS – PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
A proposta pedagógica do sistema de ensino IBEDS consiste em soluções educacionais integradas 

com projetos práticos (aprender-fazendo), voltados ao desenvolvimento dos alunos, desde a 

educação infantil ao ensino médio, integrando a família, a escola e a comunidade. 

São trabalhados em todos os projetos conteúdos transversais que visam: a) Relacionar diretamente 

com os conteúdos curriculares da escola; b) Formar o caráter dos alunos, desenvolvendo a ética, a 

cidadania e a identidade; c) Motivar ações de responsabilidade social, levando em consideração, 

sobretudo, as necessidades dos outros; d) Priorizar as ações de sustentabilidade: proteger o meio 

ambiente e as pessoas que nele vivem; e e) Promover o debate de ideias. 

O sistema consiste em projetos que envolvem robótica educacional desenvolvidas para os alunos 

como forma de auxiliar na aprendizagem dos conteúdos transversais alinhadas as matrizes 

curriculares. Somado aos trabalhos desenvolvidos pela escola e professores, os projetos expandem 

o senso criativo e avaliativo, integrado com atividades colaborativas e participativas. 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Para que a proposta pedagógica do sistema educacional IBEDS atenda aos padrões de excelência 

propostos e demonstre de maneira efetiva seus resultados frente aos alunos e professores, o sistema 

prevê avaliações qualitativas e quantitativas durante sua execução. 

A fim de avaliar a correta execução e o atingimento dos objetivos propostos no sistema educacional 

de ensino do IBEDS irá utilizar-se de um sistema de indicadores semafóricos que servirão como baliza 

para garantir os resultados e a efetividade dos projetos. Para cada programa estão determinados 

indicadores de RESULTADOS – que visam garantir a execução das ações específicas para cada objetivo 

proposto; indicadores de EFETIVIDADE – que permitem validar os resultados práticos para os alunos 

e professores que participarem das ações executadas e; os indicadores de ESTRUTURA – que 

permitem avaliar a eficiência na forma de execução destas ações. 

Para cada indicador, independentemente do programa, será utilizada uma classificação 
semafórica, para fins de comparação. Nesta classificação se o resultado proporcional ficar abaixo 
de 0,67 (67% ou 2/3) será considerado como “insuficiente” (nível 0). De 0,67 até 0,88 como 
“regular” ou “mediano” (nível 1). Já de 0,89 até 0,95 como sendo “bom” (nível 2). Por fim os valores 
de 0,96 a 0,989 e de 0,99 e 1, respectivamente serão considerados “ótimo” e “excelente” (níveis 3 
e 4). 

Para cada levantamento de um mesmo indicador durante a execução dos programas espera-se uma melhora da respectiva 
classificação em um (1) nível, sendo que o mesmo indicador nunca deverá ser classificado como nível (0), à exceção dos 
levantamentos situacionais realizados antes do início dos programas. 

  

0,99 até 1,00 4

0,96 até 0,98 3

0,89 até 0,95 2

0,67 até 0,88 1

0,00 até 0,66 0
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O acompanhamento da evolução no atingimento dos objetivos será realizado através da aplicação 

de questionários compostos de questões abertas e fechadas aos alunos e pais e responsáveis 

participantes do programa, pelos professores participantes do processo de coaching, pelos 

professores que lecionam para os alunos participantes em disciplinas do currículo fundamental, a 

cada 4, 4 e 3 projetos, respectivamente. Os valores finais bem como a evolução das avaliações serão 

consolidados após a finalização dos 11 projetos. 

A identificação dos participantes no processo de avaliação será optativa, sendo que as questões 

fechadas serão agrupadas e quantificadas, ao passo que as questões abertas serão preservadas e 

inseridas no relatório final do programa para posterior comparação e análise. 

 

DIMENSÕES CONSIDERADAS NO SISTEMA EDUCACIONAL E PARA FINS DE AVALIAÇÃO 

Os projetos se desenvolvem em seis (6) dimensões: 

• Programática: tem relação com as regras de conduta impostas a todos os participantes do programa. 

Estas regras serão constituídas com objetivo da inclusão e a aposta no potencial de todos os participantes, 

sem exceção; 

• Atitudinal: ligada principalmente à atitude dos participantes uns em relação aos outros, barrando 

estigmas, a criação de estereótipos e exclusões. O programa terá em seu cerne atividades que visarão 

fortalecer os laços de equipe, incentivar a cooperação e a visão de todos como talentos buscando 

crescimento e realização pessoal; 

• Metodológica: os eventos e as técnicas de trabalho do programa não promoverão diferenciações que 

excluam nem criem obstáculos à participação, especialmente de pessoas com deficiência, com especial 

atenção para aspectos de aprendizado e avaliação de desempenho, entre outros; 
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•  

•  

• Ergonômica: todos os produtos e materiais utilizados são desenvolvidos tendo em vista a manipulação 

segura e eficiente por todos os participantes do programa, com especial atenção aos portadores de 

deficiências visuais ou de mobilidade, e aos aspectos físicos do ambiente; 

• Comunicacional: envolve várias medidas, como a escrita em braile (se necessário), e o uso de letras 

maiores em textos para pessoas com baixa visão, por exemplo. Esse tipo de acessibilidade diz respeito 

ao diálogo interpessoal, comunicação escrita e virtual; 

• Instrumental: também ligada ao ambiente, mas com relação com os instrumentos e ferramentas usados 

no projeto. Serão considerados os diferentes materiais e ferramentas, enfim, os objetos usados nas 

diferentes tarefas do projeto, com relação à segurança e uso por parte de pessoas com quaisquer tipos 

de deficiências. 
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COORDENAÇÃO EDUCACIONAL 
A coordenação do sistema educacional de ensino IBEDS é de responsabilidade da profa. Drª Patrícia 

Sottoriva e coordenação adjunta do prof. MSc. Herbert Schäfer. 

Patrícia Sottoriva 
Doutora em Biotecnologia Industrial (EEL/USP, 2006), Mestre em Química Analítica (UFPR, 2002), Especialista 

em Metodologia do Ensino Aprendizagem de Ciência (FESL, 1998), graduada em Ciências Plena/Química 

(UNOESTE, 1996); Diretora-Presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento Socioambiental 

(IBEDS); Vice-Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em 

Redução de Risco de Desastres (ABP-RRD); Membro do comitê técnico do Instituto Paranaense de 

Reciclagem (InPAR). Tem experiência de mais 30 anos de magistério, ministrando aulas, coordenando cursos 

de especializações e projetos de pesquisa em instituições de ensino pública e privadas, exercendo funções 

desde o Ensino fundamental e médio, Graduações, Pós-Graduações Lato e Stricto sensu; Coautora do livro 

"Atendimento de Saúde a Múltiplas Vítimas e em Catástrofes". 02. ed. Curitiba: SAMU INTERNACIONAL, 2014. 

v. 01. 736p. Descrição detalhada de projetos e orientações de ensino-pesquisa podem ser visualizadas no 

currículo Lattes, na plataforma do CNPQ CV: http://lattes.cnpq.br/2635830346518518  

 

Herbert Schäfer 
Mestre em Informática na área de Inteligência Artificial (UFPR, 2000), Bacharel em Análise de Sistemas (UFPR, 

1995) e Técnico em Eletrotécnica (CEFET/PR, 1985); Sócio fundador da Deutsch Komp Sistemas de 

Informação e Automação Ltda. (2003); Atua a 20 (vinte) anos na área acadêmica como docente e coordenador 

dos cursos de Tecnologia em Automação Industrial e de Tecnologia em Eletrônica Industrial; Na área 

empresarial atua a 30 anos no desenvolvimento de soluções customizadas para a indústria, com maior ênfase 

em sistemas que necessitem tanto de software quanto de hardware embarcado. Na TELEPAR desenvolveu e 

implantou o sistema de gerenciamento de eventos e serviços do Centro Estadual de Gerência de Redes 

(CEGR). Este sistema, operado simultaneamente em 5 centros regionais e um estadual em ambiente 24x7 foi 

agraciado com o 2º Lugar Nacional no Prêmio Nacional de Software para Telecomunicações oferecido pela 

ADETEC, pelo SOFTEX 2000 e pelo CNPq no ano de 1.999. Descrição detalhada de projetos e orientações 

de ensino-pesquisa podem ser visualizadas no currículo Lattes, na plataforma do CNPQ CV: 

http://lattes.cnpq.br/3543434351295203 

 

  

http://lattes.cnpq.br/2635830346518518
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EXEMPLO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA – 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

Todos os projetos integrantes do Programa de Robótica Criativa são desenvolvidos e aplicados nas 

oficinas de robótica criativa do IBEDS – no programa PAPELÉTRICO, com crianças de diferentes faixas 

etárias, experiências de vida e de nível social para fins de avaliação e aprimoramento. Nas fotos a 

seguir estão registradas algumas destas atividades, algumas das quais envolvendo as crianças 

somente e outras também com a participação dos pais.  

A base da metodologia no IBEDS é ensinar as crianças e adolescentes a projetar, programar, fazendo 

com que eles criem seus próprios jogos, robôs e integrem as práticas aos conhecimentos curriculares. 
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Após uma série de atividades com as crianças sozinhas, foi incentivado o comparecimento e 

participação dos pais e observado que, de uma forma muito natural e espontânea iniciou-se uma 

troca espontânea de informações entre pais e filhos, para logo após o diálogo tornar-se mais, 

produtivo e principalmente mais colaborativo e integrativo. 
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Estas oficinas são oferecidas pelo IBEDS periodicamente com a finalidade de validar em campo todo 

o processo metodológico e pedagógico dos projetos, de maneira a garantir a eficácia do programa 

de robótica criativa. 

No IBEDS aprender brincando é uma das maneiras mais espontâneas e divertidas de fortalecer o 

conhecimento. Esse mesmo processo é favorecido até mesmo na adolescência e na fase adulta, no 

qual, novas experiências estimulam novas ideias e a criatividade.  

 
Tech Kids: Oficina de robótica 

 
Tech Kids: Xilofone veja como funciona 

 
9a Sinfonia de Beethoven no Xilofone 

 
minutoIBEDS: ASSIM NASCE UM ROBÔ! 

  

https://youtu.be/SPQLWMQNlUg
https://youtu.be/XI4pyAYK6A8
https://youtu.be/MQhULbOAiWc
https://youtu.be/xKi-QEWE_BI
https://youtu.be/SPQLWMQNlUg
https://youtu.be/XI4pyAYK6A8
https://youtu.be/MQhULbOAiWc
https://youtu.be/xKi-QEWE_BI
https://youtu.be/SPQLWMQNlUg
https://youtu.be/MQhULbOAiWc
https://youtu.be/XI4pyAYK6A8
https://youtu.be/xKi-QEWE_BI
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EXEMPLO DE MATERIAL INTERDISCIPLINAR – NÍVEL MÉDIO 
Para fim de exemplo segue-se abaixo parte do material constante do Programa de Robótica 

Criativa, nível Médio, no projeto nº 1 – XILOFONE. 

Neste projeto o aluno será instado a construir, a partir de materiais facilmente encontráveis em 

casa e em lojas da cidade um xilofone de 12 notas, com diferentes configurações de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades de confecção vão desde a construção da caixa de papelão que constituirá a estrutura 

do xilofone até a construção das placas de circuito impresso e seleção das músicas que irão compor 

o repertório das músicas pré-gravadas no aparelho.  

A base da metodologia no IBEDS é ensinar as crianças e adolescentes a projetar, programar, fazendo 

com que eles criem seus próprios jogos, robôs e integrem as práticas aos conhecimentos curriculares. 

Como exemplo são apresentados alguns tópicos que constituem a produção da placa de circuito de 

impresso no processo da solução corrosiva; princípios da associação em série de resistores para fazer 

o xilofone tocar as diferentes notas musicais, entre outros assuntos.     
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http://blog.fazedores.com/como-fazer-suas-proprias-pcbs-placas-de-circuito-impresso/ 

Na placa de circuito impresso (PCI) o material condutor é o cobre. A 

escolha deste metal deve-se à sua excelente condutividade 

elétrica, somente superada pela prata, além de suas 

características mecânicas que permitem a produção de folhas de 

pequena espessura. 

O processo de deposição do cobre sobre as placas isolantes inicia-se 

pela aplicação de uma tinta à base de grafite. Em seguida as placas são 

ligadas ao pólo negativo de uma fonte de corrente contínua e mergulhadas em uma solução saturada 

com sais de cobre, sendo tal solução ligada ao pólo negativo da fonte. 

Ocorre então um processo eletroquímico denominado “galvanoplastia”, obtendo-se a deposição de 

uma fina camada de cobre metálico sobre a placa. Ao se obter a espessura de cobre desejada, a placa 

é retirada do processo de galvanoplastia e passada por uma calandra metálica aquecida, que fixa a 

camada de cobre à placa e deixa-a com uma superfície lisa e uniforme. 

Apesar de aparente muito pouco espessa, a camada de cobre 

existente na face de uma placa de circuito impresso possibilita a condução de corrente elétrica em 

níveis elevados. 

Para a corrosão de uma placa de circuito impresso pode-se utilizar uma solução “balanceada" 

conforme a seguinte “receita": 

• 1 L de água. 

• 500 g de Percloreto de Ferro (FeCl3) 

• 20 mL de ácido clorídrico (HCI). 

 

Geralmente as placas de circuito impresso usadas em eletrônica são 

chamadas de “cobre a uma onça”; isto significa que a camada de cobre 

existente em uma área de um pé quadrado (1 sq.ft. - squarefoot) pesa 

uma onça (one once = 28,34 g). Para aplicações especiais, onde a 

corrente elétrica será elevada, existem placas com camadas mais 

espessas de cobre, chamadas de “3 onças” e até mesmo “5 onças”. 
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O que acontece com uma placa de circuito impresso quando a colocamos na solução corrosiva? 

Que tipo de reação ocorre e como podemos melhorá-la? 

Obs.: tanto o percloreto de ferro como o ácido devem ser manuseados com muito cuidado. Sempre faça a corrosão de suas 

placas em lugares arejados e longe do acesso de crianças! 

Quando se coloca uma placa de circuito impresso em um banho corrosivo, passa-se a depender de 

importantes reações químicas para a realização do trabalho. Na prática, qualquer substância que 

ataque o cobre pode ser usada para elaborar placas de circuito impresso. A mais utilizada é o 

Percloreto de Ferro, cuja fórmula química é FeCI3, ou seja, é formado por uma molécula em que 

temos 3 átomos de cloro unidos a 1 átomo de ferro. Esta substância pode ser obtida na forma de um 

pó, ou então já dissolvida na água. A operação de dissolver o percloreto de ferro na água deve ser 

feita com muito cuidado, pois desenvolve uma quantidade razoável de calor. 

Joga-se aos poucos o percloreto na água (e nunca ao contrário), mexendo-se com um bastão (de 

plástico ou madeira). A proporção normal que se faz a solução é de 1:1 ou 2 :1 ou seja, uma ou duas 

partes de água para cada parte de percloreto. 

A reação que ocorre neste caso é uma hidrólise, representada pela seguinte equação química: 

FeCl3 + 3H2) → Fe(OH)3 + 3HCl 

Esta reação precipita uma pequena quantidade de hidróxido férrico que é insolúvel e, portanto, 

não poderá ser aproveitado no processo corrosivo. Os químicos recomendam a adição de 5% de 

ácido clorídrico à solução (HCl) para se compensar esta deposição e assim manter o efeito corrosivo 

da solução. Quando colocarmos a placa de circuito impresso a ser corroída, que é de cobre, 

ocorrem as seguintes reações: 

 

 

FeCI3 + Cu → FeCl2 + CuCI - (na superfície do cobre) 

FeCI3 + CuCI → FeCl2 + CuCl2 - (na solução) 

E finalmente: 

CuCl2 + Cu → 2CuCI - (na placa de cobre) 

Os sais de cobre são solúveis e por isso são removidos da placa, 

desaparecendo na solução. Verifica-se que, se na solução de percloreto de 

ferro, estiver presente o oxigênio, as reações podem mudar sensivelmente 

de curso: 

4FeCI2 + 02 + 4HCI → 4FeCI3 + H20 

2CuCl + 02 + 2HCI → 2CuCl2 +H20 
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A reação pode ser então mais rápida e eficiente, obtendo-se uma corrosão melhor 

para as placas. É interessante observar que muitas pessoas borbulham oxigênio 

nas suas soluções com a finalidade única de ajudar a "agitar" a solução, quando 

na verdade estão melhorando o processo com a própria modificação das 

reações químicas envolvidas! 

A maneira mais simples consiste em se usar um borbulhador 

(oxigenador) de aquários que pode ser adquirido a baixo custo nas 

casas especializadas. Utilizando-se uma mangueirinha com um 

borbulhador fixo no fundo do tanque de circuito impresso, 

consegue-se uma excelente oxigenação da solução com 

excelentes efeitos. A troca do tanque horizontal por um vertical, feito por exemplo de folhas de vidro, 

é outra possibilidade que merece estudo. 

 

 

. . . . . 
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Associação em série de resistores 

Entre os terminais A e B vamos aplicar uma diferença de 

potencial (ddp) U. É possível substituir toda associação por 

um só resistor que produz o mesmo efeito. Este é conhecido como 

resistor equivalente. 

 

 

 

 

Na associação em série dos resistores: 

1) Todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente i, inclusive o 

equivalente; sendo que a ddp em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência 

elétrica, e a ddp total a soma de todas as ddp’s parciais: 

U1 = R1.i U2 = R2.i U3 = R3.i 

U = U1 + U2 + U3 

2) A potência elétrica dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência 

elétrica: 

P1 = R1.i2 P2 = R2.i2 P3 = R3.i2 
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Como podemos utilizar os princípios da associação série de resistores para fazer o xilofone tocar 

as diferentes notas musicais? 

Quando se coloca um conjunto de resistores em série em um circuito elétrico, a ddp de cada resistor 

será proporcional ao valor da sua própria resistência. 

 

Observe o diagrama ao lado: 

Se os 3 resistores forem do mesmo valor R, a ddp 

de 9Volts fornecida pela bateria será distribuída 

proporcionalmente entre eles. 

Assim, U1, U2, U3 serão iguais a 3Volts cada. 

No diagrama, se o aluno encostar a bola de alumínio no ponto 

entre os resistores R2 e R3, o voltímetro indicará 3V, ao passo que 

se a mesma for colocada entre os resistores R1 e R2, o voltímetro 

indicará 6Volts. 

Se em cada ponto de junção dos resistores for inserida um pedaço de alumínio, fazendo o papel de 

tecla, ao encostar-se a baqueta (também de alumínio), fecha-se o circuito elétrico do voltímetro e o 

valor da ddp medida corresponderá a uma nota no pentagrama musical. 

Se desejarmos criar um piano com as 7 notas musicais, 

teremos então de dispor de 7 resistores (um para cada 

nota), sendo que cada nota terá a ddp correspondente 

ao seu número de resistores. 

Esta técnica pode ser empregada para 

quaisquer números de teclas, porém a 

cada tecla adicionada, menor a diferença 

de ddp entre as notas, o que pode gerar 

problemas de precisão e um 

funcionamento irregular do xilofone. Por 

exemplo, um piano é composto por 88 

teclas. 
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Para cada tecla associamos então uma determinada frequência, em Hertz (Hz): 

 

 

 

 

 

 

. . . . . 

 

https://youtu.be/T_oyHsdrw4U
https://youtu.be/T_oyHsdrw4U
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