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EMPREGO DE ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA DETERMINAR AS NECESSIDADES
NUTRICIONAIS DE BOVINOS DE CORTE COM USO DE SOFTWARE
Araujo, A.L.Q.1; Oliveira, I.F.E.2; Vieira, S.G.O.3, Moreira, T.D.4, Freitas, M.M.L.5,
Grande, E.T.6. Cardoso, V.A.7.

A nutrição animal está diretamente ligada à eficiência produtiva, para isso o conhecimento das exigências
nutricionais é um fator extremamente importante para o sucesso nutricional. Deste modo o objetivo do trabalho
foi desenvolver um software capaz de calcular e gerar relatórios das exigências nutricionais de bovinos de corte
de acordo com as recomendações do NRC (2016). Utilizaram-se as variáveis recomendadas pelo NRC para
construção dos algoritmos necessários com o uso de fórmulas para cálculo das exigências nutricionais e geração
dos relatórios finais para bovinos de corte. As exigências foram calculadas utilizando as variáveis de características
do animal como peso vivo, categoria, condição corporal, entre outros; características de produção como ganho
médio diário e gestação; e dados climáticos como o estresse pelo frio ou pelo calor. Para resolução dos algoritmos
foi desenvolvido o software Exige+ na plataforma IDE Delphi 10.1 Berlin, que utiliza como linguagem o Delphi
multidispositivo usando ferramentas FireMonkey (FMX) para uso em diversos dispositivos (Windows, Mac,
Android e iOS) que gera código de máquina nativo. O programa apresentou uma interface intuitiva, clara, objetiva
e simplificada, com janelas de informação capazes de facilitar a inclusão das informações dos animais e evitar
dados inconsistentes ou errôneos. O software apresentou um requisito completo porem de fácil interpretação e
lançamento de dados de produção dos animais bem como das condições climáticas, necessários para os cálculos
da determinação das exigências mínimas em proteína, energia (metabolizável e NDT), sais minerais, vitaminas,
ingestão de água, ingestão de matéria seca e ingestão ideal de fibra na forma de FDN. A criação do software
apresentou resultados satisfatórios quanto ao cadastro de dados, cálculos das exigências e obtenção de relatórios
simplificados.

1
2
3
4
5
6
7

Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Ciências da Computação, Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, IF Goiano - Campus Iporá,
Docente, Médico Veterinário, Mestre em Zootecnia, IF Goiano - Campus Iporá.
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PLANTANDO VALORES: DESPERTANDO A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Moura, T.M.1; Bernardes, A.M.A. 2; DINIZ, V.S.S.3

Consciência ambiental é a transformação do pensamento crítico em relação ao papel que o ser humano tem na
natureza, é construir valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conservação do meio
ambiente. Diante disto, o projeto “Plantando Valores” objetivou conscientizar os discentes do curso Técnico em
Agropecuária do Instituto Federal Goiano – Campus Iporá e também crianças de escolas públicas deste município
sobre a importância da preservação ambiental no nosso cotidiano, fazendo uso do plantio de árvores como uma
estratégia para a discussão dos problemas ambientais. O projeto foi desenvolvido com alunos do curso Técnico
em Agropecuária interessados em participar do projeto. Foram coletadas sementes de espécies nativas do Cerrado
pelos estudantes participantes, que produziram as mudas e confeccionaram material didático construído a partir de
galões, solo, grama e mudas simulando o processo de erosão. O dia 21 de setembro foi escolhido para a realização
de palestras com crianças de duas escolas estaduais do município de Iporá, sendo esse dia comemorado o dia da
árvore e, portanto, uma data simbólica a ser utilizada para a discussão de temas ambientais. Nas palestras, os alunos
do curso técnico em Agropecuária demonstraram a importância da árvore na qualidade de vida das pessoas, da
manutenção das chuvas, da conservação da água e do solo. No final, cada criança recebeu uma muda de espécie
arbórea, sendo este um ato simbólico despertando um olhar crítico sobre o tema. Além da vivência prática das
técnicas de produção de mudas, os estudantes do curso Técnico em Agropecuária puderam também exercitar a
atividade extensionista levando aos alunos das escolas públicas do município a discussão sobre alguns temas
ambientais, formando assim cidadãos esclarecidos do seu papel na sociedade em relação à problemática ambiental.

1
2
3

Docente, Engenheira Florestal, Mestre em Ciências Florestais e Ambientais, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Bióloga, Doutora em Ecologia e Evolução, IF Goiano - Campus Iporá.
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA PARTICULAR
DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
Duarte, J.C.1; Vilela, G. S.1; Carvalho, J.M.G.2; Tomaz, M.P.P.1; Moura, T.M.3

Atualmente a preservação ambiental é uma preocupação crescente por parte das pessoas, estados e países. Neste
sentido, a percepção ambiental pode ser um instrumento capaz de auxiliar na identificação dos conceitos referentes
ao meio ambiente e caracterizar como os alunos o percebem. Diante disto, o trabalho objetivou avaliar a percepção
ambiental de estudantes do ensino médio de uma escola particular da cidade de Iporá - GO. A pesquisa qualitativa
foi realizada no Colégio Exato através de questionário, com perguntas objetivas e discursivas, sobre o meio
ambiente e sua degradação. Todos os estudantes participantes foram a favor da educação ambiental como
disciplina nas escolas. Sobre o conhecimento dos 5R’s (refletir, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar), notou-se que
os alunos reconhecem a necessidade de mudarem seus hábitos, entretanto nem todos colocam em prática estas
mudanças. A maioria dos alunos é a favor do desenvolvimento sustentável, de modo a aliar o crescimento
econômico com o uso racional dos recursos naturais, além de possuírem conhecimentos sobre o biomas,
biodiversidade e ecossistema, sendo estes conceitos iniciais para conscientização ambiental. Sobre a degradação
do meio ambiente, 67,74% dos alunos destacaram as indústrias como o setor que mais degrada, seguido de 45,16%
que consideraram o meio urbano e 22,58% que apontaram a agricultura, citando-se ainda o desmatamento e as
queimadas. Desta forma, foi possível analisar o nível de conscientização dos estudantes, evidenciando que, apesar
do pouco envolvimento em ações práticas ligadas a estas questões, eles compreendem que a interação do homem
com o meio ambiente precisa ser melhorada, sendo os resultados importantes instrumentos de auxílio para que a
educação ambiental ganhe força e seja incluída nos currículos das diferentes áreas do conhecimento,
proporcionando maior entendimento e conscientização para preservação do meio ambiente.

1
2
3

Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, Voluntário PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Engenheira Florestal, Mestre em Ciências Florestais e Ambientais, IF Goiano - Campus Iporá.
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ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING ADOTADO POR LOJA AGROPECUÁRIA X, NO
MUNICÍPIO DE IPORÁ
Silva, K.L.1; Cardoso, C.M.A..2; Furquim, M.G.D.3; Sousa Júnior, J.C.4, Salviano, P.A.P.5.

O marketing tem como objetivo principal, tornar o esforço de venda supérfluo. Neste sentido os produtos ou
serviços ofertados, se vendem por si só, por meio do conhecimento do consumidor de seus principais atributos e
atendimento as respectivas necessidades que são geradas a partir da utilização do mesmo. No setor agropecuário,
o marketing é uma ferramenta de gestão que está sendo difundida e deve ser considerada em todos os elos da
cadeia produtiva ao qual o setor engloba. No marketing rural, uma das variáveis que se destaca é o P de
“Promoção”, que está relacionado ao conjunto de ferramentas promocionais que geram estímulos ao consumidor,
incentivando o consumo e ampliando o volume de vendas. Através das ferramentas utilizadas pela promoção de
vendas, os consumidores são motivados a consumir em troca de incentivos de curto ou médio prazo para encorajar
a compra de produtos e serviços. Este trabalho teve como objetivo analisar o composto promocional adotado por
uma loja agropecuária no município de Iporá. A pesquisa foi realizada em uma loja agropecuária, sendo utilizado
o método de observação simples. Identificou-se que a principal preocupação da empresa corresponde a forma na
qual seus produtos se tornam perceptíveis diante dos consumidores. As principais formas de divulgações são pela
internet (em redes sociais e site de notícias), rádio (programas direcionados ao público alvo), e anúncios pela
cidade para divulgação de produtos e promoções. Conclui-se que a loja agropecuária X possui modesto composto
promocional, para divulgação de seus produtos aos clientes, contudo, de forma bastante superficial, por não alinhar
às ações estratégicas da empresa em relação ao público alvo do setor agropecuário

1
2
3
4
5

Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Administradora, Mestre em Agronegócio, UFG, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Administrador, Especialista em Marketing e Gestão Estratégia, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Economista, Doutorando em Ciências Sociais em Desenvolvimento, UFRRJ, IF Goiano – Campus Iporá.
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IDENTIFICAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ECONÔMICA DO PAA PARA COOPERATIVA X
NO MUNICÍPIO DE IPORÁ E REGIÃO NO PERÍODO DE 2016
Silva, P.G.1; Furquim, M.G.D.2; Sousa Júnior, J.C.3, Salviano, P.A.P.4.

O Programa de Aquisição de Alimentos, criado em Julho de 2003, tem por objetivo o combate à fome, sendo um
desdobramento do Programa Fome Zero, ao mesmo tempo em que promove a inclusão social no campo por meio
do fortalecimento da agricultura familiar, flexibilizando o processo de produção e comercialização com
instrumentos garantidores de preços justos. Nesse sentido, por meio de revisão de literatura acerca do tema e
realização de entrevista semi-estruturada com o diretor executivo da Cooperativa X de Iporá e Região objeto de
estudo desta pesquisa, buscou-se identificar a representatividade econômica deste programa na composição da
receita bruta da Cooperativa no período de 2016, cuja formação atende exclusivamente a produtores familiares. A
Cooperativa X possui 450 cooperados, sendo que 230 entregam leite e 220 outros produtos oriundos de atividades
de olericulturas e fruticulturas. Verificou-se que a receita anual bruta em 2016 foi de aproximadamente 12 milhões
de reais, destes, 326 mil são referentes a comercialização via edital/chamada pública do PAA, registrando uma
participação de 2,72% sob o faturamento total no período. Considerando a importância do PAA, como mecanismo
de compra direta de produtos advindos da agricultura familiar, através de seus representantes institucionais, neste
caso a cooperativa, verificou-se que ainda há espaço para ampliação desta participação através da melhor
organização produtiva, por outro lado, observa-se que a cooperativa tem buscado novas formas de comercialização
de produtos locais, não ficando vulneráveis à redução do PAA, por decisão do governo federal.

1
2
3
4

Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Administradora, Mestre em Agronegócio, UFG, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Administrador, Especialista em Marketing e Gestão Estratégia, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Economista, Doutorando em Ciências Sociais em Desenvolvimento, UFRRJ, IF Goiano – Campus Iporá.
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O USO DE FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NA
COMUNIDADE DO JACINÓPOLIS- IPORÁ-GO: ESTUDO DE CASO COM APLICAÇÃO DA
MATRIZ BCG
Oliveira, L.A.1; Martins, G.V.2; Furquim, M.G.D.3; Sousa Júnior, J.C.4, Salviano, P.A.P.5.

A matriz de crescimento e participação Boston Consulting Group decorre de uma estratégia de
administração de carteira de produtos, sendo uma ferramenta que favorece o processo de tomada de
decisão, considerando os investimentos necessários para a produção de cada produto em detrimento ao
retorno financeiro obtido. Nesse sentido, objetivou-se por meio de observação simples e entrevista
semiestruturada com o produtor rural, identificando as principais atividades produtivas presentes na
propriedade, com destaque para produção de “rapadura, leite, queijo e hortaliças” que foram analisadas
via matriz metodológica dividida em quadrantes distribuídos em parâmetros denominados de “ estrela,
vaca leiteira, interrogação e abacaxi”, estes seguem a avalição dos critérios de comparação de custo total
de produção, lucro bruto e participação de mercado. Observou-se que de acordo com informações do
produtor e dadas as características de sua propriedade a necessidade de rever as decisões de continuidade
ou não de determinadas atividades. Por outro lado, confirma-se a necessidade de avalição constante da
dinâmica produtiva interna e externa a propriedade rural, a título de melhor alocação dos recursos físicos
e financeiros nas atividades. Conclui-se que identificar posicionamentos dos produtos proporciona uma
visão dinâmica das atividades que a propriedade desenvolve, e por consequência melhor alocação dos
recursos financeiros.
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A INSERÇÃO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR DO MEIO
RURAL COMO FERRAMENTA DE MARKETING DIGITAL PARA ORGANIZAÇÕES.
Silva, P.G.1; Furquim, M.G.D.2; Sousa Júnior, J.C.3, Salviano, P.A.P.4.

A comunicação é indispensável dentro de uma empresa, as mídias eletrônicas vêm tomando espaço no marketing
de muitas organizações. Diante de um mercado cada vez mais competitivo e consumidores mais exigentes, as
empresas elaboram estratégias e táticas de adequação ao novo cenário para conquistar e fidelizar clientes. A
inserção de mídias eletrônicas perante o público consumidor rural como ferramenta de marketing digital,
oportunizou as organizações levar a informação, tecnologia, conhecimentos, divulgações de produtos e serviços,
para o campo por meio da televisão, rádio, telefone e internet. O marketing digital é um processo que possui um
ótimo custo-benefício usado pelas organizações como forma de atrair clientes, promover marcas, produtos e
serviços, fortalecendo a empresa, e tornando-a mais competitiva e interativa, e consequentemente obtendo uma
aproximação maior com o consumidor, que é influenciado no poder de compras. O objetivo do trabalho é
identificar a importância e benefícios do marketing digital como um processo estratégico de mercado e a influência
que o mesmo possui sobre o consumidor, pois segundo a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio
(ABMR&A), em 1990, 3% dos produtores e empresários rurais acessavam a web, em 2000 aumentou para 40%,
destes, 92% estão conectados às redes sociais. As organizações do setor perceberam a importância da agricultura
para o movimento econômico e ampliaram a possibilidades de comunicação com o setor rural, neste sentido a
divulgação de informações técnicas, políticas econômicas e sociais passaram estar mais acessíveis, contribuído
com a melhoria de qualidade de vida do homem do campo.

1
2
3
4

Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano - Campus Iporá.
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PORTE DAS PLANTAS DE GUANDU EM ALTURA E DIÂMETRO DE CAULE

Carvalho, V. P. de1; Ferreira, C. A. A.2; Costa Junior, J. R. da2; Claudio, F. L.3; PAIM, T. do P.4; Alves, E. M.5

O feijão guandu (Cajanus cajan) e uma leguminosa rústica resistente a seca e apresenta bom desempenho em solos
pobres, e também um grande produtor de biomassa e fixador biológico de nitrogênio no solo, sendo conhecida
também pela alta capacidade como adubo verde e forrageira devido suas raízes pivotantes serem bastantes
profundas e agressivas podendo penetrar em solos compactados reciclando nutrientes das camadas profundas.
Assim, o objetivo foi avaliar a altura e diâmetro do caule de diferentes cultivares de guandu. O ensaio foi conduzido
na Escola Fazenda do IF Goiano – Campus Iporá na safra 2016/2017. O semeio foi realizado em 19/12/2016 com
espaçamento entre linhas de 1 m e 300 kg de adubo formulado 4-30-10 na base. Analisou-se a altura e diâmetro
do caule do guandu, a fim de determinar o porte da planta no campo. Os guandus utilizados nos respectivos
tratamentos foram os cultivares: ‘IAPAR 43’ (IA), ‘Super N’ (SN) e ‘Fava Larga’ (FL). Adotou-se o delineamento
inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições. Realizou-se o corte de 2 m² rente ao chão das plantas de
guandu, para determinação da altura das plantas e diâmetro do caule. Observou-se que há diferença a (P<0,05)
pelo teste “t” entre os tratamentos. A média em altura (m) do IA foi de 1,89 c, do SN foi de 2,97a, e a média do FL
foi de 2,64b. Já o diâmetro do caule (mm) do IA foi de 9,55b, do SN foi de 16,44a, e do FL foi de 11,36b. O porte
elevado do cultivar ‘Super N’ o reserva em destaque para potencial uso em consórcio com pastagens com propósito
de fornecer forragem e sobra aos animais. Conclui-se que o cv. ‘Super N’ no cultivo solteiro de safra tem maior
destaque no porte que as demais cultivares analisadas produzindo plantas mais robustas.
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Discente do Curso de Agronomia, Voluntário / IF Goiano, IF Goiano, Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIVIC/IF Goiano, IF Goiano, Campus Iporá.
3
Colaborador, TAE, Técnico em Agropecuária, Graduando em Agronegócio, Instituto Federal Goiano, Campus Iporá.
4
Colaborador, TAE, Médico Veterinário, Doutorando em Ciência Animal, Instituto Federal Goiano, Campus Iporá.
5
Orientador, TAE, Engenheiro Agrônomo, Doutorando em Ciências Agrárias, Instituto Federal Goiano, Campus Iporá.
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ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE ACELOROLEIRA EM DIFERENTES SUBSTRATOS E DOSES
DE ÁCIDO INDOLBUTÍRICO
Duarte, J.C 1; Dantas, I.K.P.2; Oliveira, M.S. de P.2; Freitas, C.E. de M.1; Silva, F.S.3; Freitas, M.M.L. de3;
Xavier, L.O3.; Assis, R.L. de.4; Dias-Guimarães, M.A.5; Guimarães, G.A.M.6

A propagação por estaquia é uma técnica de propagação muito empregada na propagação de diversas plantas,
sendo considerada de fácil execução e que permite a obtenção de muitas mudas a partir de uma planta-matriz.
Fatores como balanço hormonal, temperatura, substrato, dentre outros podem interferir no processo. Desta forma,
o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação de AIB em diferentes dosagens e de dois substratos no
enraizamento de estacas de acerola. As estacas foram padronizadas com 10 centímetros de comprimento e meio
centímetro de diâmetro contendo um par de folhas reduzidas pela metade, com um corte reto na base e um corte
em bisel na parte superior. Após o preparo as estacas tiveram sua base inserida 2 cm em solução contendo Ácido
indolbutírico (AIB) nas concentrações de 0 (testemunha); 1000; 2000; 3000 e 4000 mg L-1 por 10 segundos, sendo
posteriormente colocadas em substratos areia e substrato comercial em bandeja de polietileno expandido de 128
células. As bandejas foram mantidas em casa de vegetação no setor de olericultura da Fazenda Escola do IF Goiano
Campus Iporá. Nas condições avaliadas o Ácido Indolbutírico não influenciou o enraizamento de estacas de
acerola. O substrato areia foi o que possibilitou os melhores resultados de estacas enraizadas e brotadas.
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FERRAMENTA PARA CONTROLE DE REGRAS DE NEGÓCIO E REQUISITOS FUNCIONAIS
Silva, R. S.1, Campos, L.M.C2

A Gerência de Requisitos é um processo do desenvolvimento de software e corresponde ao conjunto de atividades
que auxilia a documentar, analisar, rastrear e priorizar requisitos, além de proporcionar a comunicação entre todos
os envolvidos no desenvolvimento, tanto cliente como a equipe do projeto. A falta da gerência de requisitos deixa
exposto o desenvolvimento de software a possíveis falhas e erros no decorrer do desenvolvimento do software em
seu tempo de vida útil, afetando também em sua manutenção. Os requisitos de software, no meio empresarial, são
extraídos a partir das regras de negócio de uma determinada empresa, estando sempre em constantes mudanças
por diversos motivos, tais como a mudança de leis e até da própria política empresarial. Os requisitos de software
estão associados a regras de negócio, além de se associarem entre si. Dessa forma, a falta de controle dos
relacionamentos pode acarretar no insucesso de um projeto, pois qualquer alteração realizada em uma regra de
negócio resultará na mudança de um determinado requisito. No entanto, um requisito provavelmente estará
associado a outros requisitos, gerando um número grande de elementos que serão afetados com uma única
mudança. Este trabalho tem como objetivo auxiliar, com uma ferramenta, os desenvolvedores de softwares a
controlar o relacionamento das regras de negócio com os requisitos funcionais e a associação entre os próprios
requisitos funcionais de um projeto. Dessa forma, será possível rastrear o impacto de mudança causada em um
determinado requisito e quais requisitos serão afetados com a mudança, evitando possíveis falhas e erros de
software, proporcionando ao projeto as atividades da Gerência de Requisitos. Na ferramenta o controle é feito
através de uma matriz de rastreabilidade e é composta por linhas, colunas e relacionamentos, faz alusão a matriz
na matemática. A ferramenta, que está em desenvolvimento, é desenvolvida nas tecnologias HTML5, CSS3, PHP,
Java Script, JQuery e MySQL.

1.Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano - Campus Iporá.
2. Docente, Ciências da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano – Campus Iporá
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DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO PARA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES POR TEMPERATURA DA
ÁGUA.
Sousa, G. V.1; Oliveira, G.F.C.2; Carneiro, I.M.P., I.3; Grande, E.T.G.4

Os peixes são sensíveis a temperatura da água e só se alimentam em uma faixa de temperatura. Quando esta
temperatura está acima ou a baixo desta faixa de temperatura de alimentação, eles não comem ou comem menos
que o devido. Desta forma, a cada momento de alimentação dos peixes pode haver sobra de ração no viveiro. A
ração em excesso provoca diminuição do oxigênio dissolvido na água prejudicando a produtividade e até a falência
dos peixes. Outro ponto a considerar é o fato da ração ser o maior custo de produção. Isso torna a alimentação um
fator relevante para o sucesso ou o fracasso do empreendimento. O trabalho tem como objetivo desenvolver um
módulo com software embarcado que controla o alimentador automático de acordo com a temperatura da água, a
fim de fornecer alimentação na quantidade adequada para os peixes, evitando desperdício de ração. Este projeto
está sendo executado em parceria com o IF Goiano - campus Ceres, onde o professor Thony Carvalho juntamente
com seu orientando forneceram informações sobre a piscicultura no estado de Goiás, os dados da influência da
temperatura da água em relação aos peixes e a quantidade da vasão de ração por tipo de ração e alimentador. Com
estes dados, está sendo desenvolvido o sistema servidor que gerenciará os alimentadores/tanque_viveiro e um
sistema controlador em cada alimentador. A comunicação será via Intranet sem fio (Wi fi) via protocolo TCP/IP.
A metodologia deste trabalho está sendo realizada em quatro etapas: a primeira com pesquisa bibliográfica. A
segunda, definição dos equipamentos, dispositivos, sensores de baixo custo e linguagens de programação. A
terceira etapa constitui no desenvolvimento do módulo com sistema embarcado para controlar os alimentadores
automáticos através da temperatura da água. Na quarta etapa a implementação dos testes de usabilidade do módulo.

1 Gabriel Vilela de Sousa, técnico em Informática integrado ao ensino médio, 3ºA, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Gabriel Faria Carmo Oliveira, técnico em Informática integrado ao ensino médio, 3ºA, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Igor Moura Pimenta Carneiro, técnico em Informática integrado ao ensino médio, 3ºA, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Eliana Tiba Gomes Grande, docente, Mestra em Engenharia de Produção e Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
Maffei, A.M.C.1; Santos, C.B.2; Feitoza, A.C.H.3; Peres, N. M.4; Sousa, A.S.5.

As feiras livres estão presentes na maior parte dos municípios brasileiros. Consideradas como um canal de
comercialização eficaz para os produtores de hortifrutigranjeiros, pois através destas, o agricultor familiar pode
comercializar seus produtos, sem precisar de intermediários, tendo contato direto com o consumidor. Sendo assim
objetivou-se com o presente trabalho realizar um levantamento do perfil socioeconômico dos feirantes de Iporá GO. Utilizando como metodologia a pesquisa exploratória, de carácter quali-quantitativa, o método de coleta de
dados foi mediante visita in loco nas feiras livres do município, durante o período de 9 a 14 de maio de 2017. Os
dados foram levantados por meio da aplicação de 100 questionários junto aos feirantes, contendo perguntas abertas
e fechadas. Foram coletados dados relacionados à idade, sexo, nível de escolaridade, composição familiar, local
onde reside, renda e a condição da propriedade rural. A pesquisa revelou que 31% dos feirantes possuem idade
entre 50 a 60 anos, 65% são do sexo masculino. Com relação ao nível de escolaridade, 28% possuem o ensino
médio completo. Pode-se verificar que 57% dos feirantes residem na zona urbana, 55% possuem propriedades
rurais; quanto a composição familiar, as famílias são compostas por 2 membros (31%) e 40% faturam entre
R$100,00 e R$300,00 por feira. Com base nos dados, verifica-se que o perfil dos feirantes apresenta idade elevada
e baixo nível de escolaridade, muitos possuem propriedades, mas residem na zona urbana, assemelhando-se à
realidade da agricultura familiar, na qual a maioria dos produtores rurais enfrenta problemas com a sucessão
familiar que está associada a saída dos filhos de produtores para os grandes centros urbanos em busca de melhores
condições de vida.
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EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO
Lemes, R. S.1; SILVA, H. X.2
Os professores perdem muito tempo para acalmar os alunos e organizar a sala de aula, de acordo com informações
obtidas através de uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta
o Brasil como sendo o país que o professor mais perde tempo em sala contendo a indisciplina dos alunos, gasta
em média 20% do tempo de aula mantendo a disciplina na classe. Diante disso o objetivo deste trabalho foi realizar
uma pesquisa com os alunos para verificar o tempo que o professor perde para organizar a sala de aula, e analisar
os resultados obtidos ensinando a matemática por meio de interpretação dos gráficos e porcentagem, para os alunos
do 6º e 7º ano. A pesquisa quantitativa foi realizada no Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral, nas
turmas 4º A e B, 5º A e B, 6º e 7º ano, utilizando questionários contendo as seguintes perguntas: Qual o seu gênero?
Série? Com que frequência o professor chama sua atenção em sala de aula por dia? Em média quanto tempo seu
professor gasta para organizar os alunos em sala de aula? O professor chama sua atenção por qual motivo? A partir
dessas respostas foi calculado a porcentagem e construção dos gráficos de cada uma dessas perguntas, em geral a
maioria das salas contem mais mulheres, todas as salas responderam com maior porcentagem que a frequência que
o professor chama atenção na sala é ás vezes (3 a 4X), com exceção do 5º B 52% dos alunos responderam que é
raramente. Os alunos responderam que o professor gasta em média 10 a 15min, para organizar os alunos em sala
de aula, 4º A- 57%, 4º B- 75%, 5º A- 73%, 5º B- 80%, 6º responderam 49% (10 a 15min) e 48%( 15 a 25min), 7º
ano - 77%. Com maior porcentagem o motivo que professor mais chama a atenção dos alunos é por conversar com
o colega, por ficar fora da sala e por dormir em cima da mesa. Foi possível concluir a pesquisa ensinando os alunos
a interpretar os gráficos, e ensinar a porcentagem, além de conscientizamos os alunos por essa indisciplina.

1

Raiane Silva Lemes, Professora, Mestre em Agroquímica, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral - Iporá.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS NOS
EMPREENDIMENTOS FAMILIARES
Maffei, A.M.C.1; Vale, N.K.A.2; Alves, E.M.3.

O segmento produtivo da agricultura familiar possui grande expressão econômica, no que tange a geração de renda
e emprego no campo, produzindo 70% dos alimentos presente na mesa dos brasileiros, fazendo-se necessário o
conhecimento de ferramentas para tomada de decisão, apresentando os principais gargalos e riscos inerentes ao
projeto. A análise da viabilidade econômica e financeira possibilita o empreendedor familiar à tomada de decisão
mais assertiva, uma vez que cria condições por meio de um conjunto de técnicas, elencam-se as possíveis
alternativas, vislumbra e analisa-se cada uma, e elege a melhor alternativa. Para tomada de decisão sobre um
investimento qualquer, a análise econômica e financeira constitui-se um instrumento de grande valia para o
pequeno produtor. As métricas mais utilizadas nesse tipo de análise e consequentemente utilizadas neste trabalho
são: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), e Payback (prazo de retorno do investimento).
O VPL é uma ferramenta utilizada para verificar a atratividade do investimento, considerando a valoração do
dinheiro no tempo, a partir de uma taxa descontada, se o VPL>0, o projeto é viável. A TIR representa o percentual
mínimo que o projeto tem que gerar de retorno para que se justifique tal investimento. O Payback representa o
período em tempo de retorno do investimento. O empreendedor rural é um tomador de preços, estando sujeito às
incertezas de mercado, daí-se a importância do estudo da viabilidade econômica dentro das propriedades rurais,
tornando-se uma ferramenta imprescindível para a tomada de decisão pautada em indicadores.
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O CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA: RELATO SOBRE A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Gonçalves, W.G.1; Silva, K. P. O.2; Santos, E. V. O.3; Souza, M. S.4; Xavier, H. 5.

O presente trabalho apresenta ações desenvolvidas no I semestre do corrente ano, no Colégio Estadual de
Aplicação de Tempo Integral – CEATI. Tendo como objetivo a realização de uma pesquisa quantitativa pelos
alunos de Iniciação Científica de Letramento / Numeramento com 100 alunos entre 14 a 18 anos, do Ensino Médio
de outra escola de tempo integral de Iporá. Com o propósito de verificar os conhecimentos entre adolescentes
sobre o consumo de álcool e suas consequências. A partir da problemática levantada entre alunos e unidade escolar,
conhecimento e reflexão coletiva acerca da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, ou seja, do Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA, especialmente do artigo 243 da referida lei. Após isso, várias foram as atividades realizadas
com os alunos da IC como: exposições de vídeos, produções textuais, elaboração de planilhas, quantificação de
dados, criação de gráficos e seminário. Em seguida os alunos foram estimulados a elaborarem perguntas para
comporem um roteiro de entrevista a adolescentes. O resultado culminou na produção de imagens gráficas para a
contextualização da pesquisa pelos alunos sob a orientação do professor, e foram apresentados a uma banca
composta por membros da comunidade: representante da unidade escolar pesquisada, coordenadora do PIBIDUEG Campus Iporá, Juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca da regional, representante local da SEDUCE,
representante do Conselho Tutelar, coordenador do Programa de Prevenção às drogas PROERD, além de um pai
representando o alunado do CEATI. Este trabalho vai além de pesquisas e dados, fundamenta-se no conhecimento,
na provocação, o entendimento e valorização do aluno como um pesquisador, fazem-se então de suma necessidade
um olhar cuidadoso, cauteloso dos estudos feitos e resultados encontrados, contribuindo assim na formação do
aluno enquanto sujeito e protagonista.

1 Wilian Gomes Gonçalves, Professor, Especializando em História Cultura, Territorialidade e Identidade, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral
- Iporá.
2 Keven Phelipy de Oliveira Silva, Discente, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral - Iporá.
3 Evelyn Vitória Oliveira Santos, Discente, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral - Iporá.
4 Matheus da Silva Souza, Discente, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral - Iporá.
5 Hellen Xavier da Silva, Coordenadora Pedagógica , Especializada em Psicopedagogia Institucional, Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral Iporá.
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SAÚDE NA ESCOLA: MEDICINA NATURAL
Silva, P. R. S1; Silva, H. X.²

O uso das plantas medicinais na medicina caseira vem sendo praticada desde o início da civilização humana. O
homem sempre procurou amenizar suas dores ou tratar suas doenças através das plantas, mesmo que de um modo
intuitivo, por que na verdade, não sabiam ao certo qual substância de determinada planta poderia ajudá-los. Os
alunos do CEPI Aplicação, constantemente passam mal durante o período em que estão na escola, o problema
analisado foi uma investigação sobre o conhecimento que eles, os alunos, e a comunidade têm sobre o uso correto
das plantas medicinais. As plantas medicinais são bastante usadas no tratamento de várias doenças e é uma
alternativa eficaz e mais acessível aos alunos e comunidade escolar, uma vez que essa comunidade é de baixa
renda. O Objetivo foi investigar se a comunidade escolar do CEPI Aplicação conhece os usos de plantas na
medicina natural. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa através de um questionário para entrevistar o
público alvo. Os alunos da Iniciação Científica/Letramento aplicaram os questionários aos alunos do 3º ao 7º ano,
num total de 188 entrevistados, os alunos de Iniciação Científica/Numeramento aplicaram os questionários às
pessoas da comunidade escolar, num total de 48 questionários. Para a tabulação e análise de resultados, os alunos
utilizaram como recurso a elaboração de tabelas e gráficos. A partir da análise dos resultados pode-se concluir
que, apesar de que, tanto os alunos quanto a comunidade, conhecem e já ouviram muito falar sobre as plantas
medicinais, mas eles possuem pouco conhecimento em relação ao uso adequado dessas plantas. As plantas mais
conhecidas, tanto pelos alunos quanto pela comunidade, foram o boldo e a erva cidreira. Por consequência disto,
as plantas que mais são cultivadas nas residências dos alunos e da comunidade também foi o boldo e a erva cidreira.
E o meio de comunicação mais utilizado para adquirir informações sobre as plantas medicinais são de uma pessoa
para outra, ou seja, oralmente e pela TV.

1Paulyana Roberta de Souza e Silva, Licenciada em Ciências Biológicas pela ULBRA, Professora no Colégio Estadual de Aplicação de Tempo Integral Iporá.
2 Hellen Xavier da Silva, Especializada em Psicopedagogia Institucional, Coordenadora do Núcleo Diversificado , Colégio Estadual de Aplicação de
Tempo Integral - Iporá
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ANATOMIA E HISTOQUÍMICA COMPARADA DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE PLANTAS
JOVENS DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO Hymenaea (FABACEAE)
Moreira, A.M,1; .Arantes,H.2; Diniz,V.S.S.3

O jatobá da mata (Hymenaea courbaril) e jatobá do cerrado (H. stigonocarpa) são espécies vicariantes e
apresentam diferenças morfológicas quando adultas, no entanto, na fase de planta jovem essas diferenças são sutis.
Nesse contexto, a anatomia vegetal pode nos fornecer dados importantes sobre a taxonomia, além de expressarem
informações sobre o ambiente no qual essas espécies se desenvolvem. O presente trabalho objetivou caracterizar
a anatomia e a histoquímica da raiz e caule, dessas duas espécies, auxiliando na identificação nos estádios iniciais
de crescimento. As mudas foram produzidas a partir da germinação de sementes e aos 30 dias após a emergência,
foram seccionadas raízes e caules, feitos cortes transversais à mão livre e corados com azul de astra e safranina.
Para a análise histoquímica foram utilizados corantes para detectar lipídios, amido e taninos. Posteriormente foram
montados entre lâmina e lamínula, observados ao microscópio óptico e fotografados com câmera acoplada. Maior
quantidade de raios xilemáticos foi observado no jatobá da mata do que no jatobá do cerrado. Foi observado
presença de tricomas tectores na epiderme do jatobá do cerrado, não sendo observado na epiderme do jatobá da
mata, o que justifica a presença do jatobá do cerrado em áreas com menor disponibilidade hídrica. Presença de
esclereides na raiz e caule e cavidades secretoras no caule das duas espécies. Presença de lipídios na epiderme da
raiz e caule, grande quantidade de amido na região cortical e células xilemáticas em ambas as espécies, indicando
que esses órgãos servem como estruturas de reserva nutritiva. A distribuição de tanino no caule do jatobá da mata
se estende desde a medula até a epiderme, e no jatobá do cerrado o tanino não foi observado na epiderme, somente
na medula e células corticais. Os estudos mostraram diferenças anatômicas e histoquímicas entre as espécies,
podendo ser utilizadas como ferramentas na taxonomia e ecologia dessas espécies.
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PUBERDADE PRECOCE DE NOVILHAS F1 (ANGUSXNELORE) E NELORE RECRIADAS EM
DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE FORRAGEM
Oliveira, A. G.1; Claudio, F. L.2; Gléria, A. A.3; Calgaro Júnior, G.4; Moreira, E. A.5; Paim, T. P.6.

O aumento da precocidade sexual é um dos grandes desafios enfrentado atualmente pela pecuária brasileira. O
objetivo do presente trabalho é avaliar a puberdade precoce das fêmeas Nelore e F1 (Angus X Nelore) recriadas
em diferentes sistemas de produção de forragem durante a seca. O experimento de pastejo de seca iniciou em
01/07/2015 e terminou em 17/10/2015, em uma área de 9 ha. Foram utilizadas 36 bezerras com aproximadamente
7 meses de idade (180 kg), sendo 18 Nelore e 18 Nelore x Angus (F1). Os animais foram divididos em 6 áreas de
pastejo (1,5 ha por tratamento, sendo 3 repetições de 0,5 ha com 2 animais por repetição). Os tratamentos utilizados
foram: pastagem de braquiária degradada atual (C); C com adubação de fósforo (C+F); C+F em consórcio com
Guandu (C+F+G); pastagem de Brachiariabrizantha cv. Paiaguás consorciada com Feijão Guandu (P+G); milho
grão consorciado com Paiaguás (P+M); e milho grão consorciado com Guandu e Paiaguás (P+M+G). Foram
coletadas 4 amostras de sangue a cada 7 dias, iniciando no dia 28/11/2015, quando as novilhas apresentavam idade
média de 14 meses. A concentração de progesterona foi determinada por radioimunoensaio (RIA) com reagentes
comerciais (Kit Coat-A-Count, Siemens). O animal foi considerado púbere quando apresentou progesterona
sanguínea maior que 1 ng/ml em duas medidas consecutivas. Foi realizada análise de regressão logística para
determinar o efeito do grupo genético, tratamento, e o efeito do peso dos animais sobre a possibilidade de este
estar púbere ou não. O peso médio das novilhas aos 14 meses foram de 230,2 ± 7,54 kg e 290,33 ± 7,54 kg para
Nelore e F1, respectivamente.86,11% dos animais estavam púberes no momento da avaliação. O sistema de
produção de forragem não afetou a probabilidade do animal estar púbere. Os animais F1tiveram maior
probabilidade de estarem púberes que os animais Nelore com oddsratio igual a 0,197 (limite de confiança de 95%
variando de 0,055 a 0,702).
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EFEITO DE DOSES DE URINA DE VACA NO TEOR DE CLOROFILA DE PLANTAS DE
RABANETE
OLIVEIRA, Allana, Gabriely de1; CLAUDIO, Flavio Lopes2; PAIM, Tiago do Prado3;
ALVES, Estenio Moreira4

Atualmente, as pequenas propriedades rurais, produtoras de leite e hortaliças, utilizam fontes alternativas na
adubação das plantas como a urina de vaca, que é uma alternativa de adubo nitrogenado, pois possui um grande
potencial de substituição dos adubos minerais. Dentre as ferramentas de avaliação indireta do estado nutricional
das plantas, podemos citar o SPAD. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de doses crescentes de
nitrogênio (Urina de Vaca) sobre os teores de clorofila nas folhas da planta de rabanete. O experimento foi
realizado na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá e a semeadura do rabanete, cultivar
‘Cometa’ foi realizada em 12/12/2016. A adubação de base foi de 120 kg.ha -1 de P2O5 (Superfosfato simples) e 40
t.ha-1 de composto a base de esterco bovino. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado
em vasos (7 L), com 4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos quantitativos foram equivalentes a 0 kg.ha -1; 30
kg.ha-1; 60 kg.ha-1 e 120 kg.ha-1 de nitrogênio aplicado na forma de urina de vaca. O teor de nitrogênio presente
na urina de vaca utilizada foi determinado pelo método de Kjeldahl. No 30º dia após emergência das plântulas foi
realizada a colheita e avaliado o teor de clorofila por meio de clorofilômetro a partir de 4 replicatas/parcela. Em
seguida foi efetuada análise de regressão dos níveis de adubação em relação ao índice de clorofila. Os resultados
foram significativos a 1%, CV = 7,60%, R² = 0.99, a equação de regressão linear crescente é {Clorofila = 28,07 +
0,06 * (kg.ha-1 de N)}, com efeito linear positivo. Portanto, houve aumento no teor de clorofila das folhas conforme
o aumento das doses de urina aplicadas. Novos trabalhos são necessários para determinar o ponto de máxima, bem
como doses causadoras de fitotoxidez por excesso. Conclui-se que as doses crescentes de urina de vaca influenciam
diretamente no teor de clorofila nas plantas reflexo associado a boa nutrição.
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PLANTAS MEDICINAIS: CONHECIMENTO TRADICIONAL DE RESIDENTES DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO EM IPORÁ-GOIÁS
LIMA, D.M.R.¹; GOMES, A.S.²
Desde a antiguidade as plantas são usadas de forma natural para aliviar ou curar enfermidades. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde, 65 a 80% da população mundial utilizam produtos a base de
plantas medicinais no tratamento de doenças ou utiliza a medicina tradicional na atenção primária à saúde. As
plantas são utilizadas para várias finalidades e com diversas combinações. O presente trabalho teve como
objetivo identificar, sistematizar e contextualizar o uso tradicional de plantas medicinais por residentes de uma
instituição de acolhimento no município de Iporá, Goiás. Após a devida autorização e formalização para a
realização da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os residentes da instituição Vila Nova utilizando um
roteiro com questões norteadoras sobre plantas medicinais, como: indicação, forma de uso, parte da planta
utilizada, etc. As entrevistas foram realizadas nas casas e/ou na área de convivência da instituição e um total
de 11 moradores aceitaram participar do estudo; esses têm uma faixa etária média de 72 anos e baixo nível de
escolaridade. A população entrevistada apresentou amplo conhecimento sobre plantas medicinais; foram
relatados 152 nomes populares de plantas, as quais são utilizadas no tratamento de uma diversidade de doenças,
sendo as afecções nos sistemas digestório e respiratório as mais citadas. As partes usadas das plantas são,
principalmente, as folhas, as raízes e os frutos. As formas de uso de plantas mencionadas foram chá, sumo,
emplastro, xarope e gargarejo. O conhecimento dos entrevistados sobre plantas medicinais foi adquirido ao
longo da vida, de um modo geral, com os seus ascendentes; e, quase todos afirmaram já terem compartilhado
esse conhecimento com outras pessoas. Nesse sentido, é possível concluir que estudos etnofarmacológicos e
etnobotânicos com o perfil do público estudado são de suma importância para resgatar e preservar o
conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.
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LEVANTAMENTO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PRESENTES EM PERIÓDICOS E SITES DE
PESQUISA DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA ONLINE DO SISTEMA INTEGRADO DE
BIBLIOTECAS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO SOBRE A TEMÁTICA AMBIENTAL
Silva, N. M.1; Santos, A. M. S.2; Resende, E. C.3.
Para assegurar a implementação da educação ambiental nas escolas a Política Nacional de Educação Ambiental
Lei N° 9.795 (27/04/99), diz no Art 2° que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis. Baseando nesta exigência,
objetivou-se efetuar levantamento de publicações em periódicos e sites de pesquisa disponíveis na plataforma
online do sistema integrado de bibliotecas do Instituto Federal Goiano (Portal Domínio Público, Portal de
Periódicos Capes/Mec e ProQuest). A pesquisa compreendeu o período de 2007 a 2017 e foi realizada em
setembro. O portal “Domínio público” resultou menor número de publicações: (378), (5), (76), (213) e (3), para
Educação Ambiental, Consumo Consciente, Reciclagem, Desenvolvimento Sustentável e Consciência Ambiental
(descritores de 1 a 5, respectivamente). O “Portal de Periódicos Capes/Mec” foi o que mais apresentou resultado
nas buscas realizadas. Para o termo 1 foram: 2.608 (Português -P) e 414.847 (Inglês - I) destacando-se o ano de
2014 com 354 (P) e 55.661 (I). Para o termo 2 foram: 1.735 (P) e 30.441(I). Sendo que 2012 foi o ano com maior
número de publicações em português (218) e 3.759 (inglês) no ano de 2014. Para o termo 3: 1.096 (P) e 193.828
(I), sendo o ano de 2013 com maior número de publicações em português (144) e 2014 com maior número de
publicações em inglês (24.891). Para o termo 4 houve 3.732 (P) e 320.261 (I). O ano de 2015 se destacou nas duas
línguas (44.360 (P) e 590 (I)). Na busca do termo 5 foram encontrados: 846 em português (ano de 2012=122
ocorrências) e 139.772 em inglês (ano de 2014: 18.903). O site “ProQuest” apresentou maiores quantidades de
publicações para todos os unitermos pesquisados no ano de 2014 sendo que o termo “Desenvolvimento
sustentável” com 54.606 ocorrências. Conclui-se que houve aumento no número de publicações sobre a temática
ambiental principalmente na língua inglesa.
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MULHERES COOPERATIVISTAS E A CONSTRUÇÃO DO NOVO RURAL
Silva, K.L.1; Peres, E.C.S.2; Silva, P.G.3; Furquim, M.G.D.4, Salviano, P.A.P.5.

O papel social da mulher no campo e na cidade vêm emergindo como figura central nos processos de gestão,
desenvolvimento de novas tecnologias, inovação e tomada de decisão, especialmente na mudança de paradigmas
quanto à sua participação no exercício de atividades agropecuárias. O presente trabalho tem por objetivo
compreender por meio de pesquisa exploratória a representatividade das “mulheres cooperativistas” na
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores do Sudoeste Goiano (COMIGO). A Cooperativa, executa gestão
diferenciada acerca da valorização da mulher que atua de forma direta ou indiretamente, ou seja, como cooperada
e tendo vínculo direto, ou influenciando nas decisões do companheiro. Neste sentido, em 2015 foi criado o
Programa de Formação das Mulheres Cooperativistas, um curso com duração de 5 meses voltado para a
capacitação e disseminação de informações relacionadas ao cooperativismo e agronegócio no sentido de fortalecer
a participação feminina em atividades inerentes ao setor, tendo como público-alvo esposas e filhas de cooperados
e mulheres associadas. Conclui-se que a figura da mulher em diferentes setores tem sido considerado estratégico
para fortalecimento de parcerias, aprimoramento de ações e especialmente na promoção e protagonismo desta na
construção do novo perfil de gênero no setor rural, agora em atividades do “pós porteira”.
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AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE SOBRE O ACESSO AO CRÉDITO RURAL, PELOS
FEIRANTES DO MUNICIPIO DE IPORÁ – GO.
Sousa, J. A.1; Claudio, F.L.2; Melo, C.B.²; Moura, L.A.2; Martins, M.C.S.2; Araújo, R.N.3

O crédito rural tem como objetivo estimular e fortalecer a atividade dos pequenos e médios agricultores,
proporcionando qualidade de vida e renda. Esse estudo mostra os resultados de uma pesquisa qualiquantitavida,
de caráter exploratório, realizada através de aplicação de questionário, com perguntas abertas e fechadas, nas
feiras livres da cidade de Iporá - GO, que objetivou identificar com que frequência os agricultores familiars
acessam ao crédito rural, apontando possíveis empecílhos para realizar essa prática e investigando, quais linhas
são mais acessadas pelos entrevistados. Os resultados indicam que dos 100 feirantes entrevistados, apenas 17%
já obtiveram algum tipo de crédito rural, os quais indicaram que a principal linha de financiamento acessada foi
o Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar – PRONAF, com 76% das respostas. Em relação
a pretenção de utilização do crédito para aplicação na produção, 36% declararam que utilizariam o crédito para
manter e 33% para aumentar. Dentro das linhas de crédito adquiridas, 59% foi para investimento, 35% para
custeio e 6% para a comercialização, tendo como principais dificuldades de acesso a burocracia com 39% das
respostas e falta de conhecimento com 11%. Concluiu – se que a obtenção de linhas de financiamento pelos
feirantes do município de Iporá-Goiás é baixa, principalmente pela burocracia e a falta de conhecimento deles.
Uma ação corretiva seria a organização de eventos informativos aos feirantes para a desmistificação do crédito
rural.
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CAPACITAÇÃO DE CADISTAS
Andrade, V.D.1;Ponciano, V.F.G2; Ponciano, I.M.3

O AutoCad 2D é uma ferramenta CAD, Computer Aided Design- Desenho Assistido por Computador,
indispensável na vida profissional de diversas áreas, principalmente diante do panorama mundial globalizado.
Com vista na importância de proporcionar o acesso ao conhecimento necessário para obter o domínio da
ferramenta CAD, foi ministrado um curso que oferecesse acesso a informação, auxiliando na formação de
profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho. Este trabalho teve como objetivo avaliar a evolução
do aprendizado e consequentemente da profissionalização dos estudantes no decorrer do curso de AUTOCAD 2D,
capacitando-os para a utilização da ferramenta CAD. Procurou-se suprir as necessidades de conhecimentos básicos
essenciais com aulas interativas, para utilização do AutoCad 2D. Foram dadas três avaliações no decorrer do curso.
Na primeira avaliação foi elaborado um questionário para testar as habilidades espaciais. Na segunda avaliação
solicitou-se que o aluno confeccionasse a planta baixa da residência onde mora, a próprio punho e fizesse, ao
término do curso, uma auto avaliação sobre seu aprendizado adquirido no decorrer do curso. Na terceira avaliação,
um questionário foi utilizado para avaliar o curso quanto a metodologia adotada. No entanto, mesmo as pessoas
que tiveram dificuldade de acompanhar inicialmente conseguiram absorver o conhecimento necessário para
manusear a ferramenta CAD. Os alunos tiveram um aprendizado satisfatório. Notou-se maior evolução dos alunos
do sexo masculino, enquanto que os alunos do sexo feminino mantiveram o mesmo resultado no decorrer do curso.
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AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO MÉDIO E COMPRIMENTO DE FRUTOS DE TOMATE CEREJA
Silva, G.M. M.1; Dias-Guimarães, M. A.²; Alves, E. M.³; Guimarães, G. A. M.4

O tomate é um fruto climatério podendo ser colhido em diferentes estágios de amadurecimento. Sua maturação
acarreta transformações em seus atributos físicos e químicos, que são avaliados visando satisfazer as exigências
do mercado. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o diâmetro e o comprimento de frutos de quatro progênies de
tomate tipo cereja em três diferentes estádios de maturação. O experimento foi conduzido no setor de olericultura
da fazenda escola do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. Os frutos foram colhidos em três estádios de
maturação, variando de verde amarelo, intermediário a maduro, sem danos e independente do tamanho. O
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco repetições de um fruto em esquema fatorial
3x4, sendo três estádios de maturação (E1= frutos maduros, E2= frutos intermediários e E3= frutos ‘de vez’) e
quatro progênies: cereja amarelo, cereja vermelho, pera vermelho e cerejinha. Os dados foram submetidos à análise
de variância, havendo diferença entre os tratamentos aplicou-se o teste de “Tukey” (p<0,05). Quanto ao estádios
de maturação observou-se que os estádios E2 e E3 obtiveram maiores diâmetros com médias de 22.37 a e 20.98 ab
(mm), respectivamente contra 20.30b (mm) do E1. Entretanto os comprimentos não apresentaram diferenças
(p<0,05). Já no fator 2 notou-se que as progênies cereja vermelho e cereja amarelo apresentaram diâmetros médios
de 24.03a e 22.68ab (mm), contra simultaneamente 21.24b e 16.93c (mm) das progênies pera vermelho e cerejinha.
Em relação ao comprimento, as progênies cereja vermelho e pera vermelho atingiram melhores médias com 33.27 a
e 33.23a (mm), seguido da progênie cereja amarelo 23.39b (mm), contra a progênie cerejinha 15.76c. (mm). Logo,
conclui-se que as progênies cereja vermelho e cereja amarelo apresentaram os maiores diâmetros de fruto nos
estádios E2 e E3 e as progênies cereja vermelho e pera vermelho os maiores comprimentos.
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TEORES E PRODUÇÃO DE PROTEÍNA DE FORRAGEM DE SORGO EM CONSÓRCIO COM
GUANDUS
Silva, G. M. M.1; Costa, E.F. B.da²; Leite, L. B.2; Calgaro Junior, G.3; Guimarães, G. A. M.4; Alves, E. M.5

A utilização do sorgo na produção de forragem tem assumido um crescente e importante papel nos últimos anos
no Brasil e no mundo, destacando-se como uma espécie resistente a fatores ambientais adversos, tal como o
estresse hídrico, proporcionando elevadas produções de massa seca por área, bom padrão de fermentação e alto
valor nutritivo das silagens produzidas. Dessa forma, o objetivo foi avaliar os teores de proteína bruta (%) e
produtividade de proteína (Kg.ha-1) em diferentes consórcios de guandus com sorgo. A pesquisa foi conduzida na
fazenda escola do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado com quatro repetições e três tratamentos. Os tratamentos foram: Consórcios de sorgo
cultivar ‘Formoso’ combinado com os guandus cv. ‘Super N’ (SN), ‘IAPAR 43’ (IA), ‘Fava Larga’ (FL).
Determinou-se os níveis de nitrogênio pelo método de Kjeldahl, usando o fator de determinação da proteína bruta
6,25 e com a produtividade de matéria seca (kg.ha-1) estimou-se a produtividade em kg.ha-1 de proteína bruta. Os
dados foram analisados, havendo diferença entre os tratamentos aplicou-se o teste de “t” (p<0,05). Os valores
médios de proteína bruta (%) variaram de 5,62 a 6,75. O tratamento Sorgo + Guandu cv. ‘IAPAR 43’ apresentou
a maior porcentagem 6,75a, seguido do consórcio Sorgo + Guandu cv. ‘Fava Larga’ 5,95 ab e por último o consórcio
Sorgo + Guandu cv. ‘Super N’ com 5,62b. Quanto a produtividade (Kg.ha-1), observou-se que os valores não
diferiram “t” (p<0,05), apresentando médias 512,82a, 542,82a e 846,25a para os consórcios Sorgo + ‘IAPAR 43’,
Sorgo + ‘Super N’ e Sorgo + ‘Fava Larga’, respectivamente. Embora o guandu ‘IAPAR 43’ apresente maior teor
de proteína bruta na matéria seca, não há interferência na produtividade final de proteína bruta produzida por
hectare. Assim, conclui-se que independente do cultivar consorciado com o sorgo os resultados serão iguais.
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM AMOSTRAS COMERCIAIS
DE ÁGUA OXIGENADA POR VOLUMETRIA DE OXIRREDUÇÃO
Cavalcante, I.1; Sampaio, D.R.2; Resende, E. C.3.

A água oxigenada é classificada como cosmético e tem como principal componente o peróxido de hidrogênio
(H2O2). A solução aquosa a 3% é utilizada em ferimentos externos como agente bactericida. Como o peróxido de
hidrogênio é instável, o objetivo deste trabalho foi fazer a determinação de H2O2 em amostras comerciais de água
oxigenada através de titulação por permanganometria. Diferentes amostras comerciais (20V, 30V e 40V)

foram adquiridas nos comércios da cidade de Iporá e os teores de H2O2 foram determinados e comparados
com os valores descritos nos rótulos. Para a titulação preparou-se e padronizou-se uma solução KMnO4
0,02 mol.L-1 com solução padrão de oxalato de sódio a 0,05 mol/L (5,0 mL). A solução de permanganato
de potássio foi titulada até o aparecimento de uma coloração violeta clara, tendendo a rósea na presença
de ácido sulfúrico a 20% (v:v). Os cálculos para a determinação da verdadeira concentração da solução
titulante foram realizados por determinação de média de três repetições. As análises das amostras de água
oxigenada foram feitas pesando-se cerca de 0,5 g. 2,5 mL de ácido sulfúrico 20% (v/v) e cerca de 50,00
mL de água destilada foram adicionados ao Erlenmeyer. As amostras foram tituladas com uma solução
de KMnO4 padronizada até o aparecimento de uma coloração rósea persistente por 30 segundos. Duas
marcas de água oxigenada de três volumes diferentes (20V, 30V e 40V) foram analisadas. A
padronização da solução revelou concentração de 0,02041 M. A marca A apresentava as seguintes
especificações no rótulo: 20V correspondia a 6,0% de H2O2, 30V (9,0%) e 40V (12%), a marca B
apresentou diferença de especificação no rótulo de 40V (11,42%), as demais foram as mesmas que a da
marca A. Os resultados obtidos para o teor de peróxido de hidrogênio para a marcas A foram: 5,41%,
8,99% e 11,36% e para a marca B foram: 6,31%, 8,83% e 11,68%, respectivamente. Após análise
conclui-se que as amostras estavam dentro das especificações.
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AVALIAÇÃO DA ACIDEZ EM VINAGRES POR VOLUMETRIA ÁCIDO-BASE
Santos, H. F.1; Borges J. V. R 2; Resende, E. C.3.

O vinagre é considerado um condimento, pois a sua principal finalidade é atribuir gosto e aroma aos alimentos, a
quantidade indicada para consumo deve estar entre 4% e 6% de ácido acético de acordo com a legislação brasileira.
Quando ingerido em excesso o ácido acético pode provocar irritação severa da mucosa da boca e do trato
gastrintestinal, como vômito, diarreia, além da erosão do esmalte dentário. Por esses motivos torna-se necessário
a sua quantificação nos produtos que o possuem como componente . A determinação da acidez dos vinagres

foi feita por volumetria ácido-base utilizando-se solução de NaOH padronizada com um padrão primário
(biftalato de potássio) utilizando-se fenolftaleína como indicador. A padronização foi realizada em
triplicata. Pela estequiometria da reação e a partir das massas de biftalato de potássio e das quantidades
de matéria (mols) utilizadas na reação (a partir dos volumes gastos do titulante), a verdadeira
concentração da solução de NaOH foi determinada. A molaridade real foi utilizada nos cálculos de
determinação da acidez das amostras de vinagre. Amostras de vinagre diluídas (5 vezes) foram tituladas
com solução padronizada de NaOH e indicador fenolftaleína até a aparecimento de uma leve cor rósea
persistente. A molaridade da solução titulante após padronização foi de 0,2369 mol.L-1. Foram analisados
vinagres de álcool composto branco (amostra A) e tinto (Amostra B); de álcool (Amostra C) e de álcool
composto com limão (Amostra D) de diferentes marcas. Os teores de acidez nas amostras foram: 4,12%;
4,27%; 4,20% e 4,84%, respectivamente. Observa-se que o álcool composto com limão apresentou maior
valor de acidez dentre as amostras analisadas. Conclui-se que todas as amostras analisadas estavam
dentro da faixa de especificação exigida pela legislação.
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PRODUTIVIDADE DE PROTEÍNA DE DIFERENTES GUANDUS CONSORCIADOS COM MILHO
AL BANDEIRANTE
Leite, L.B.S.1; Costa Junior, J.R2.; Ramos, O.N3.; Claudio, F.L4.; Alves, E.M.5

O consórcio de milho com guandu pode ser uma prática muito rentável. O guandu pode contribuir para o sistema
agrícola de produção como adubo verde, aumentando os teores de nutrientes da área cultivada principalmente pela
fixação biológica de nitrogênio (FBN). A FBN por sua vez contribui diretamente na produtividade de proteína
bruta devido a produção da forragem do guandu no consórcio. Assim, objetivou-se avaliar a produtividade de
proteína bruta de diferentes variedades de guandu quando consorciados com o milho ‘AL Bandeirante’. O
experimento foi realizado na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. Disposto em
delineamento inteiramente casualizados com quatro repetições. A adubação de base foi 300 kg.ha -1 do formulado
4-30-10 na semeadura. O espaçamento entre linhas foi de 0,50 m alternando as linhas de guandu e milho. Para
determinar a produtividade amostrou 1m² por parcela experimental, ceifando rente ao solo as plantas de guandu
no momento da colheita do milho. Determinou-se a matéria seca em estufa de ventilação de ar forçado por 72
horas a 65ºC. Estimada a produtividade de matéria seca, as amostras foram moídas em moinho tipo Willey.
Determinou-se o teor de nitrogênio pelo método de Kjeldahl. Corrigido pelo fator 6,25 determinou de forma
indireta a produtividade de proteína bruta. Realizou-se a ANAVA em seguida aplicou-se o teste “t” (p<0,05). A
produtividade dos diferentes cultivares de guandu avaliados não diferiram. As produtividades (kg.ha-1) foram:
‘Super N’ (829,98a), ‘Fava larga’ (916,21a) e ‘IAPAR 43’ (1072,25a). Embora não tenha diferença entre os
cultivares, registra-se que o ‘IAPAR 43’ estava iniciando o enchimento de grãos o que contribui para o aumento
da proteína na forragem produzida. Entretanto, ressalta-se que a colheita mais tardia poderá favorecer a
produtividade dos demais genótipos. Assim, conclui-se que qualquer umas das variedades de guandu podem ser
utilizadas para produção de proteína em consórcio com milho.
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A RELEVÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NO SEGMENTO LEITEIRO: um olhar para o setor a
nível de pequeno produtor
Queirós, L.S.S.1; Silva ,N.B2; Oliveira, L.A.3; Furquim, M.G.D.4, Salviano, P.A.P.5.

As pessoas e suas organizações sociais, tem sido agentes transformadores e ao mesmo tempo tem se transformado
ao longo do tempo, demandando um novo olhar quanto as relações interpessoais. Considerando as capilaridades
das atividades agropecuárias, em especial a pecuária de leite na microrregião de Iporá-GO, objetivou-se, abordar
as características do processo de gestão de pessoas na cadeia produtiva do leite á nível do elo de produção,
identificando quais são os desafios e principais estratégias à utilizar. Como instrumento metodológico adotou-se
a revisão de literatura e realização de entrevista aberta com determinado representante de classe. Sob a ótica do
representante, observou-se que o produtor rural, atribui como prioridades em suas atividades os aspectos de
genética dos animais, custos de produção, manejo, mercado, preço do leite e outros, no entanto, o processo de
gestão de pessoas não se configura como fator relevante para este perfil de produtor, restringindo-se as atividades
de contratação e demissão. Por outro lado, a burocracia e complexidade da legislação trabalhista brasileira,
condiciona o produtor, a buscar alternativas para reduzir custos e adequar a viabilidade de sua produção, realizando
as atividades diárias por conta própria, bem como, envolvendo os demais membros da família, evitando
contratação formal de colaboradores externos. Orienta-se, que mesmo no trabalho familiar informal é necessário
a utilização de estratégias de gestão como: participação em palestras, encontros de produtores, trabalho em equipe,
troca de ideias, bem como adequação à legislação específica, garantindo maior eficiência e eficácia no exercício
das atividades e participação de todos os colaboradores orientados para o alcance de objetivos e resultados comuns.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE RECICLAGEM DE P E K DE DIFERENTES VARIEDADES DO
FEIJÃO GUANDU (Cajanus cajan)
Costa, E.F.B.1; Ferreira, C.A.A. 2; Leite, L.B.S.3; Carvalho, V.P.4; Alves, E.M.5.

A adubação verde é uma prática que recupera a fertilidade do solo, enriquecendo com matéria orgânica e
nutrientes, melhorando suas condições físicas e biológicas. O feijão guandu e uma planta leguminosa rústica
resistente a seca e apresenta bom desempenho em solos pobres, e também uma grande produtora de biomassa e
fixadora de nitrogênio no solo. Assim, o objetivo foi analisar a reciclagem dos nutrientes P (fósforo) e K (potássio),
de diferentes variedades do guandu consorciadas ao milho cv.AL Anhembi. O ensaio foi conduzido na Escola
Fazenda do IF Goiano –Campus Iporá na safra 2016/2017. Foi realizado o semeio simultâneo de milho cv.Al
Anhembi com diferentes cultivares de feijão guandu. Os guandus utilizados nos respectivos tratamentos foram:
cultivar IAPAR 43 (IA), Super N (SN) e Fava Larga (FL). A adubação foi de 300 kg/ha -1 do adubo formulado 430-10. O espaçamento entre linhas foi de 0,5 m, alternando uma linha de guandu e uma de milho. Realizou-se o
corte de 2 metros rente ao chão das plantas de guandu para determinação da massa fresca em balança. Para avaliar
a adubação verde das plantas de guandu foi retirada uma pequena amostra de cada tratamento, fragmentado e
acondicionado em sacos de papel para secagem em estufa por dois dias com 65°C até atingirem massa constante.
Após a secagem as amostras foram moídas em moinho e redirecionadas ao laboratório para determinar os teores
de P e K de cada variedade do feijão guandu. O método utilizado para realização das análises de fósforo foi a
Colorimetria do metavanadato (fósforo total), e para potássio foi a Espectrometria de absorção atômica. Observouse que os teores de P obteve os seguintes dados: IA 36,27a kg/ha -1; SN37,307a kg/ha-1; FL23,977b kg/ha-1. Para
os teores de K foram: IA 151,99b kg/ha-1; SN 220,18a kg/ha-1; FL118,485b kg/ha-1. Concluiu-se que o cultivar
‘Super N’ foi o mais eficiente em imobilizar na matéria seca fósforo e potássio. Portanto, melhor cultivar para
consorciar com o milho cv.AL Anhembi.
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LEVANTAMENTO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE
PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL DE IPORÁ-GO
Dantas, I.K.P1; Batista, G. S.1; Souza, S.R.1; Bueno, S.G.S.1; Moura, T.M.2

Devido às transformações ocorridas no meio ambiente, têm-se intensificado as discussões nos variados setores da
sociedade sobre sua preservação, sendo um deles a escola, que busca transmitir conhecimentos sobre educação
ambiental. Diante disto, objetivou-se caracterizar a percepção ambiental de estudantes de Ensino Médio de escola
federal e estadual, para comparar o nível de conhecimento dos alunos. A pesquisa foi realizada no Instituto Federal
Goiano e Colégio Estadual Osório Raimundo de Lima, ambas localizadas no município de Iporá, onde aplicou-se
questionário relacionados ao meio ambiente. A maioria dos alunos compreendem bem a importância do meio
ambiente, destacando-se os estudantes de 2º ano da escola estadual, onde grande porcentagem acredita que ele
serve apenas de abrigo para fauna. Outra questão abordou os sistemas agroflorestais, onde mais de 70% dos alunos
do colégio estadual nunca ouviram falar sobre estes sistemas, enquanto a porcentagem de desconhecimento em
todas as séries da Instituição Federal ficou por volta de 50%, o que pode ser explicado por cursarem o ensino
integrado ao técnico em agropecuária, o qual aborda este assunto. Mais da metade dos alunos de todas as séries
em ambas as instituições desconhecem projetos de reflorestamento em sua escola. Isto reflete a necessidade de
maior divulgação e/ou realização de projetos em âmbito escolar, permitindo ao aluno um saber mais científico a
respeito do tema. De modo geral, os estudantes apresentaram boa percepção sobre o meio ambiente, embora ainda
haja muito a ser feito, como o desenvolvimento de projetos de reflorestamento, que permitem ao aluno maior
conhecimento e vivência prática. Em comparação às turmas, verificou-se que a série não indica um aumento de
conhecimento na área ambiental. Ambas as escolas apresentaram índices próximos, notando-se um destaque dos
estudantes do IF Goiano, possivelmente pela maior capacitação de seus professores e possibilidade de realização
de projetos.

1
2

Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Engenheira Florestal, Mestre em Ciências Florestais e Ambientais, IF Goiano - Campus Iporá.
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USO DE MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS DE ABSORÇÃO MOLECULAR UV-Vis NO
DOSEAMENTO DE SISTEMAS MULTICOMPONENTES (LISINOPRIL E HIDROCLOROTIAZIDA)
Leite, R.R.1; Almeida, C. R.2; Resende, E. C.3.

Uma técnica muito utilizada no controle de qualidade de medicamentos é a espectrofotometria de absorção
molecular nas regiões UV-Vis, uma técnica simples, rápida e de baixo custo, porém, pode exibir baixa seletividade
devido à sobreposição de bandas espectrais. Para contornar essa desvantagem do UV-Vis pode ser utilizado
tratamentos matemáticos para quantificação sem separação prévia dos analitos. Este projeto tem como objetivo
desenvolver e validar métodos para a quantificação de mistura de fármacos em comprimidos através da
espectrofotometria UV-Vis sem separação prévia dos analitos utilizando-se hidroclorotiazida (HCT) e lisinopril
(LIS). Estes fármacos são utilizados no tratamento de hipertensão tendo também ação diurética. As solubilidades
foram testadas com os padrões de LIS e HCT (Sigma Aldrich≥99,0%) em NaOH 0,1M, HCℓ 0,1M, KH 2PO4 0,1M
e metanol. Para todas as soluções, verificou-se o comprimento de onda de máxima absorção e a absorbância
fármaco. As soluções padrões de HCT e LIS foram preparadas a 1,0 mg/mL utilizando o metanol como solvente.
Para a verificação da linearidade de HCT e LIS foram testadas 3 faixas de concentrações diferentes com 7 soluções
em cada faixa, sendo de 0,5 a 10,0 µg.mL-1, 2,5 a 50,0 µg.mL-1 e 20,0 a 100,0 µg.mL-1. Foi utilizado NaOH
(0,1M) como diluente. As curvas de calibração utilizadas na verificação da linearidade de HCT foram construídas
com 6 soluções com concentrações variando de 10,0 a 50,0 µg.mL-1, utilizando solução de NaOH (0,1M) como
diluente. As curvas demonstraram linearidade uma vez que os coeficientes de correlação (r) ficaram acima de 0,99,
sendo eles, r: 0,9986; r: 0,9949. Os valores de absorbância de LIS foram muito baixos e o r ficou abaixo de 0,99
inviabilizando o seu doseamento. O método desenvolvido apresentou linearidade para a quantificação de HCT.
Entretanto, deve-se realizar adequações para aumentar a absortividade de LIS e tornar o método viável para o seu
doseamento na associação com HCT em comprimidos.

1
2
3

Discente do Curso de Licenciatura em Química, PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Lincenciatura em Química, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente do Curso, IF Goiano - Campus Iporá.
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EXPLORANDO A QUÍMICA DAS PLANTAS MEDICINAIS
Siqueira, G. R. F.¹; Gomes, A. S.²

As plantas medicinais, consideradas aquelas que possuem propriedades terapêuticas, são amplamente
utilizadas na medicina popular contra várias patologias. As ações terapêuticas das plantas medicinais são causadas
pela presença de substâncias químicas, os “princípios ativos”. As plantas medicinais fazem parte do nosso
cotidiano e é um tema que possibilita a interligação de conhecimentos das áreas de biologia e química. O presente
trabalho teve como objetivos identificar algumas plantas medicinais comercializadas em ervanarias, no município
de Iporá-Goiás, e realizar estudos sobre as formas de uso e efeitos esperados e a estrutura e composição química
dos compostos presentes nas plantas. Foi realizado o levantamento das plantas medicinais comercializadas em
uma ervanaria em Iporá, utilizando uma lista previamente elaborada. Os compostos químicos de algumas plantas
foram construídos com o programa ChemSketch/ACDLabs para a determinação de fórmula molecular, peso
molecular, tipos de ligações, elementos químicos, etc. A ervanaria comercializa, em embalagens etiquetadas ou a
granel, cerca de 240 espécies de plantas diferentes, sendo a maioria dessas plantas exóticas ou adaptadas. As
plantas são utilizadas principalmente na forma de chá ou “garrafadas” e os efeitos terapêuticos mais procurados
são anti-inflamatório, emagrecedor e para tratamento de doenças do sistema respiratório. Os compostos de algumas
espécies apresentam baixo peso molecular, são em sua maioria compostos de cadeia fechada, com diferentes
funções orgânicas e centros estereogênicos, os quais estão associados às atividades terapêuticas das plantas. Assim,
a partir do estudo de plantas medicinais é possível resgatar o conhecimento tradicional e o conhecimento científico
associado às áreas de química e biologia, além de proporcionar reflexões sobre a preservação e a utilização correta
das espécies medicinais.

¹ Discente do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, PIBIC Jr., IF Goiano - Campus Iporá.
² Docente, Bacharel em Farmácia, Doutora em Ciências Farmacêuticas, IF Goiano - Campus Iporá.
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PLANTAS MEDICINAIS: MOTIVAÇÃO PARA APRENDER QUÍMICA
Alves, M. S.¹; Gomes, A. S.²

Plantas medicinais selecionadas no processo cultural foram investigadas pela ciência e formaram o arsenal
da fitoterapia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no início da década de 90, entre 65% e 80% da
população, em países desenvolvidos, já utilizavam plantas medicinais como única fonte de cuidados básicos de
saúde. As plantas produzem diversas substâncias que apresentam baixa massa molecular e distribuição restrita
entre espécies, as quais são responsáveis pelas ações terapêuticas. O presente trabalho teve como objetivos
identificar algumas plantas medicinais comercializadas por raizeiros, no município de Amorinópolis-Goiás, e
realizar estudos sobre as formas de uso e efeitos esperados e a estrutura e composição química dos compostos
presentes nas plantas. Foi realizado o levantamento das plantas utilizadas por três raizeiros, a partir de uma lista
previamente elaborada com as plantas medicinais conhecidas. Os dados coletados foram tabulados, organizados e
discutidos de acordo com a literatura, considerando ações terapêuticas e aspectos químicos dos compostos
presentes nas plantas medicinais. Alguns compostos foram construídos com o programa ChemSketch/ACDLabs.
Os raizeiros relataram 124 espécies diferentes, entre plantas nativas e exóticas, e mencionaram que as preparações
mais procuradas são “garrafadas”, xaropes ou partes da planta in natura ou seca para chás, sendo essas utilizadas
para tratamento de inflamação, doenças do trato respiratório e genito-urinário, além de estimulantes sexuais. Os
compostos analisados apresentam baixo peso molecular, são polifuncionalizados, com alguns grupos polares, e
têm centros estereogênicos. Assim, a temática planta medicinal é de grande relevância para a construção do
conhecimento nas áreas de química e biologia, além de proporcionar uma reflexão acerca do conhecimento
tradicional sobre plantas, preocupações ecológicas e a busca da confirmação de eficácia das mesmas ou de efeitos
tóxicos.

¹ Discente do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, PIBIC Jr., IF Goiano - Campus Iporá.
² Docente, Bacharel em Farmácia, Doutora em Ciências Farmacêuticas, IF Goiano - Campus Iporá.
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QUAL É A QUÍMICA DAS PLANTAS MEDICINAIS?
Teles, M. S.¹; Gomes, A. S.²

As plantas produzem diversas substâncias químicas que desempenham uma função essencial no vegetal e
que são usadas para a manutenção da espécie; essas substâncias são responsáveis pelas ações terapêuticas das
plantas medicinais. Nesse sentido, as plantas representam uma temática interessante para o aprendizado de química
e biologia, pois estão inseridas no nosso cotidiano. O presente trabalho teve como objetivos identificar algumas
plantas medicinais comercializadas por raizeiros, no município de Iporá-Goiás, e realizar estudos sobre as formas
de uso e efeitos esperados e a estrutura e composição química dos compostos presentes nas plantas. Foi realizado
o levantamento das plantas medicinais comercializadas por um raizeiro em exercício em Iporá, utilizando uma
lista previamente elaborada. Os dados coletados foram tabulados, organizados e discutidos de acordo com a
literatura. Os compostos químicos de algumas plantas foram construídos com o programa ChemSketch/ACDLabs
para a determinação do peso molecular, tipos de ligações, elementos químicos, etc. Dentre as plantas mais
comercializadas (36) destacam-se espécies das famílias Fabaceae e Asteraceae, sendo algumas exóticas (19) e
outras nativas (17). As plantas são utilizadas principalmente na forma de chá e os efeitos terapêuticos mais
procurados são anti-inflamatório, antisséptico e adstringente. Foi observado que a maioria dos compostos presentes
nas plantas (flavonoides, terpenos, antraquinonas, saponinas, alcaloides) apresenta estrutura complexa e baixo
peso molecular; esses são constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios, sendo
as ligações entre os átomos do tipo covalente. Os compostos podem apresentar diferentes funções orgânicas, as
quais estão associadas às ações terapêuticas. Assim, a partir de plantas medicinais é possível explorar uma
variedade de conceitos inerentes às áreas de química e de biologia, bem como correlacionar os conhecimentos
tradicional e científico.

¹ Discente do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, PIBIC Jr., IF Goiano - Campus Iporá.
² Docente, Bacharel em Farmácia, Doutora em Ciências Farmacêuticas, IF Goiano - Campus Iporá.
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PRODUÇÃO FAMILIAR DE HORTIFRUTI E CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO
DE IPORÁ
Oliveira, A. M.¹; Barros, E.V.²; Oliveira, N.V.P.³; Lima, U.B. 4; Santana, M.M.5

A agricultura familiar no Brasil representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários e atende cerca de 70% dos
alimentos consumidos no país, com diferentes produtos como mandioca, feijão, carnes, entre outros. Diante de
tantos entraves desse segmento, a comercialização é um dos maiores desafios. Objetivou-se neste estudo realizar
diagnóstico descritivo e identificar origem, volume e tipos de produtos hortifrúti comercializados nas feiras livres
do Município de Iporá, além de outros canais de comercialização utilizados. O estudo foi realizado através de
pesquisa de campo, com entrevista direta ao feirante e aplicação de questionário. Foram entrevistados 100
feirantes/produtores de forma aleatória distribuídos em 6 feiras livres instaladas em diferentes locais do município,
ambas em dias alternados da semana. A pesquisa permitiu concluir que do total comercializado, 77% são
realizados em feiras livres, 14% são vendidos no comércio local, contudo, 5% são destinados ao Programa
Nacional de Alimentos – PAA e 4% ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, ambos são programas do
Governo Federal coordenados por cooperativas locais, oferecendo maior diversificação dos canais de
comercialização a produção familiar. Observou-se que 60% dos produtos comercializados são produzidos no
município e 17,2% vindos do Ceasa- Goiânia e outros 22,8% de municípios vizinhos. Verificou-se que 20,3% dos
produtos comercializados nas feiras são frutas, 16,3% verduras, 11,9% queijos, 9,3% legumes e 42,2% outros
produtos. Conclui-se que os espaços organizados de feiras livres se apresentam como importante canal de
comercialização aos produtos locais e tem potencial de crescimento se incentivado melhorias nos processos de
organização interna como identificação de produtos de origem local.

¹Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio – Campus Iporá
²Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio – Campus Iporá
3
Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio – Campus Iporá
4
Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio – Campus Iporá
5
Docente, Economista, Mestre em Agronegócio, IF Goiano – Campus Iporá
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CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
Sousa, J. A.1; Claudio, F.L.2; Silva, G.S.²; Melo, C.B.²; Martins, M.C.S.2; Oliveira Júnior, M.P.²; Sousa, A.S.3
A piscicultura é uma atividade econômica crescente no setor do agronegócio brasileiro e vem se tornando uma
excelente alternativa econômica para pequenos e médios produtores. Objetivou-se por meio deste estudo
caracterizar a atividade de piscicultura no município de Iporá – Go. Neste trabalho, optou -se pela pesquisa
exploratória, utilizando como método de pesquisa o levantamento bibliográfico e de dados primários. Foram
indicados 04 piscicultores pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
(EMATER). Destes foram entrevistados 50% no mês de abril de 2017. Como instrumento de coleta de dados
utilizou -se questionário. Os resultados indicam que a força de trabalho aplicada nas propriedades piscicultoras
é basicamente familiar, no qual 100% dos produtores utiliza a modalidade tanque escavado, as principais
espécies criadas são Caranha e Pintado, em tanques de densidade considerada média. O registro das vendas
ocorridas não é feito, em consequência do modelo de comercialização informal aplicado (diretamente na
propriedade e por unidade). Quanto ao manejo, não há produção de alevinos nas propriedades, os piscicultores
compram e inserção no tanque. São disponibilizadas rações aos peixes para cada fase específica e não foram
declaradas incidências de doenças nos tanques. O transporte é feito pelo próprio comprador, demostrando que a
falta do registro das vendas, a não agregação de valor ao produto e a falta de legalidade. Destaca o processo de
comercialização como um grande gargalo, inibindo as vendas em outros canais de comercialização como:
supermercados, restaurantes, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), entre outros. Os poucos produtores existentes não buscam o fortalecimento do setor na
região e não movimentam para obtenção de assistência técnica nem de capacitação para a atividade, sendo
necessário, uma organização entre esses piscicultores para desenvolver a atividade.

Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, Bolsista PIBIC, IF Goiano – Campus Iporá.
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Discente do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano -- Campus Iporá
Docente, Administradora, Mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, IF Goiano – Campus Iporá.
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COLONIZAÇÃO MICORRÍZICA EM PLANTAS NATIVAS DO CERRADO
Pereira Júnior, W.M.1; Guimarães, J.R.G.2; Massenssini, A.M.. 3.

As Micorrizas Arbusculares são associações simbióticas entre plantas e fungos observadas em 80% das famílias
de plantas existentes no planeta e tem origem estimada em 460 milhões de anos. Para este trabalho foram
selecionados 2 espécies de plantas com base na bibliografia disponível: Brosimum gaudichaudii Trecul e
Buchenavia tomentosa Eichl. O objetivo do projeto é avaliar a colonização micorrízica em mudas das espécies B.
gaudichaudii e B. tomentosa e deste modo conseguimos entender os benefícios de uma colonização micorrízica
para seu desenvolvimento. Dez mudas de cada espécie foram obtidas e suas raízes foram coletadas e fixadas em
FAA50 por no mínimo 48 horas. Posteriormente, foi realizado o clareamento das raízes com KOH 10% seguida da
coloração utilizando uma solução de azul de tripano 0,03%. A colonização micorrízica das raízes foi estimada pelo
método de interseção em placa quadriculada. A espécie B. tomentosa teve 37,67% de colonização e um desvio
padrão de ±17,84% já a B.gaudichaudii que apresentou 78,41% de colonização com desvio padrão de ±17,84%.
De maneira geral, as duas espécies apresentaram significativa colonização micorrízica o que possibilita o
estabelecimento das mudas após o transplantio. Isso porque os fungos micorrízicos aumentam a obtenção de
nutrientes e água pelas plantas, favorecendo seu estabelecimento no ambiente. Además as espécies tiveram as
mesmas condições de solo, temperatura, umidade e luminosidade ao longo do trabalho. Isso nos permite inferir
que as diferenças observadas entre as espécies não são efeito de variações ambientais, e sim, reflexo das diferenças
genéticas entre elas. Os dados obtidos neste trabalho sugerem que a colonização micorrízica pode ser uma
estratégia adicional das espécies vegetais para a sobrevivência no cerrado. Com os resultados podemos concluir
que as espécies apresentam nível satisfatório de colonização micorrízica, o que poderá favorecer o estabelecimento
das plantas no ambiente.

1
2
3

Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Biólogo , Doutor em Microbiologia Agricola, IF Goiano - Campus Iporá,
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LEVANTAMENTO DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA PLATAFORMA ScienceDirect SOBRE A
TEMÁTICA AMBIENTAL
Santos, A. M. S.¹; Silva, N. M. ²; Resende, E. C.³
Assuntos que envolvem a questão ambiental vêm tomando a cada dia mais espaço nas discussões da sociedade em
geral e no meio acadêmico. Assim, como parte introdutória do projeto de extensão “5 R’s: Ação e
Sustentabilidade” realizou-se o levantamento bibliográfico do acervo disponível na plataforma do ScienceDirect.
Foram utilizados os seguintes unitermos em inglês (palavras-chave) isolados ou em combinações: environmental
education, recycling, sustainable development, environmental awareness, conscious consumption; Brazil; sendo
na tradução literal: educação ambiental, reciclagem, desenvolvimento sustentável, consciência ambiental e
consumo consciente. O levantamento abordou publicações entre os anos de 2009 a 2017 e a pesquisa foi realizada
no mês de setembro. Os resultados foram os seguintes: o termo “educação ambiental” apresentou 114.531
resultados; “reciclagem” teve um total de 178.235 resultados; desenvolvimento sustentável teve 418.011
resultados; consciência ambiental apresentou 126.495 e “consumo consciente” totalizou apenas 16.985 resultados.
Foi feita também uma pesquisa através de busca avançada dos unitermos combinados com o descritor “Brazil”.
“Environmental education” e “Brazil” houve 13.225 ocorrências o que resulta em 11,55% das publicações totais
quando a busca foi feita apenas com o “environmental education”. Para os demais descritores combinados com o
termo “Brazil” obteve-se: 10.573 (5,93%) para recycling,18.452 (4,41%) para “sustainable development”, 7.105
(5,62%) para “environmental awareness”, e 1.292 (7,63%) para “conscious consumption”. Os resultados obtidos
demonstram que de um ano para outro houve um aumento significativo dos artigos publicados, entretanto, há
pequena ocorrência de publicações relacionadas ao Brasil sobre a temática ambiental. Os termos sobre: “Consumo
consciente”, “Consciência ambiental” e ”reciclagem” foram os que apresentaram menor ocorrência dentre os
artigos publicados.

1

Discente do Curso de Licenciatura em Química, Bolsista Extensão -IF Goiano – Campus Iporá

2

Discente do Curso de Licenciatura em Química, IF Goiano – Campus Iporá

3

Docente do Curso de Licenciatura em Química, IF Goiano – Campus Iporá
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A MATEMÁTICA NA ÓPTICA DAS IMAGENS.
Neto, F. A,O.1; Teles, M. S.2; Sampaio, D. R.3; Fernandes, P. H. O.4;Silva,G.D.M.5; Moreira, R. A.6
Os núcleos escolares, na atualidade, vêm desfrutando de diversas formas de tecnologia para transmitir
o conhecimento aos estudantes, como é o caso dos projetores de vídeo. No entanto, estes aparelhos
são caros e apresentam um alto custo de manutenção inviabilizando sua aquisição por algumas
escolas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar as etapas do desenvolvimento de projetores
de vídeo, e propormos a produção de projetores artesanais, que podem ser utilizados como uma
alternativa de baixo custo comparado aos projetores disponíveis no mercado atualmente e avaliar os
cálculos matemáticos empregados na formação das imagens. Os projetores como o retroprojetor e o
datashow possuem como base de fabricação, princípios físicos e tecnológicos estudados na óptica
geométrica, sendo assim, será feito o uso do conhecimento de física e das equações matemática
envolvida na formação das imagens para construir projetores utilizando um celular e também uma TV
de tubo. Para a fabricação dos mesmos serão utilizadas caixas de papelão montadas de forma
retangular, lentes delgadas convergentes acopladas à frente de um buraco feito em uma das faces das
caixas, que serão pintadas com tinta preta fosca em seu interior, e um encaixe para acoplar tanto o
celular como a TV, na face oposta à lente convergente. O resultado esperado a partir de cálculos
matemáticos, usando as dimensões da caixa e a distância da mesma à tela de projeção onde serão
formadas as imagens, conseguimos prever as dimensões das imagens. Por meio desta divulgação
realizada na feira de ciências espera-se despertar no público presente interesse pelos modelos de
projetores, além de difundir o conhecimento de física e matemática observado na formação das
imagens.
Palavras-chave: Projetor caseiro, lentes, formação de imagens.

1 Francisco Alves de Oliveira Neto, Curso Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá.
2 Matheus Souza Teles, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá.
3 Davi Ribeiro Sampaio, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá.
4 Pedro Henrique Oliveira Fernandes, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá.
5Gustavo Divino Martins Silva, Curso Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá.
6Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, IF Goiano -Campus Iporá.
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A PROBABILIDADE DA GENÉTICA.
Silva, A. A.1; Alves, E.P. 2; Guimarães, S.H.3; Oliveira, V.H.X. 4, Massenssini, A.M.5
O desenvolvimento de diferentes campos de conhecimento, tais como a Biologia, a Física e a Química,
principalmente a partir da segunda metade do século XIX, estão intimamente relacionados aos seus
envolvimentos com a Matemática. Dentro da biologia, a genética é um ramo que teve seu
desenvolvimento baseado em descobertas realizadas por um matemático chamado Gregor Mendel.
Ele foi o responsável por descobrir que as características de organismos multicelulares de reprodução
sexuada eram determinadas por um par de fatores e ainda afirmou que esses fatores se separavam
durante a formação dos gametas. Essas descobertas foram anteriores à descoberta de que o DNA era
a molécula responsável por armazenar as informações genéticas dos indivíduos e sobre como os
gametas eram formados. Dessa forma, o objetivo é levar às pessoas o conhecimento sobre a presença
da matemática na biologia abordando o tema: “A genética e suas probabilidades”. Mendel (1860) partiu
do princípio que a formação dos gametas seguia as leis da probabilidade de distribuição dos fatores. A
probabilidade está ligada à geração de diversas situações que envolvem resultados possíveis, pois os
acontecimentos nesse ramo da Biologia envolvem eventos aleatórios, como o encontro dos gametas
masculinos e femininos. O tema será desenvolvido e exemplificado com a ajuda de fórmulas
matemáticas relacionadas à probabilidade.
Palavras-chave: Genética, Biologia, Matemática, Probabilidade.

1 Arthur Alves Silva, aluno do 1º ano do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (TEDS), Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
2 Estêvão Paes Alves, aluno do 1º ano do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (TEDS), Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
3 Sávio Henrique Guimarães, aluno do 1º ano do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (TEDS), Instituto Federal Goiano – Campus
Iporá.
4 Victor Hugo Xavier de Oliveira, aluno do 1º ano do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (TEDS), Instituto Federal Goiano –
Campus Iporá.
5 André Marcos Massenssini, Professor, doutor, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI E RAZÃO ÁUREA NA BIOLOGIA: Ramos das
árvores e corpo humano
Santos A.P.C.S. 1, Lima S.A.2, Cândida T.S.3, Oliveira V.P4 Massenssini A.M.5
A sequência de Fibonacci é um padrão numérico que pode aparecer em vários seres vivos. Foi descrita
pela primeira vez no século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. É uma sequência infinita que começa
com 0 e 1. A sequência se completa com a soma dos 2 números anteriores, formando, então, o próximo
número. Essa sequência é muito comum na natureza e pode ser observada em seres vivos como
insetos, plantas e no ser humano. Na sequência de Fibonacci, se aplicarmos a proporção entre dois
termos consecutivos encontramos a razão 1,618 ou 0,618. Essa razão, conhecida também como
‘proporção áurea’, é uma proporção universal de crescimento da natureza. O arranjo dos galhos nos
troncos das árvores pode seguir a sequência de Fibonacci. O número de ramos observados em
intervalos fixos de altura pode se correlacionar com a sequência, assim como a relação da espessura
de ramos subsequentes, antes e após a ramificação, pode ser igual à proporção áurea. Isso ocorre
porque, quando a planta tem um novo rebento, é necessário um certo tempo de crescimento até que
os ramos fiquem suficientemente fortes para suportar o peso das novas ramificações. Dessa forma,
propomos demonstrar a sequência de Fibonacci nas ramificações de plantas, e a presença da
proporção áurea na razão entre as espessuras de ramos subsequentes e em partes do corpo humano.
Isso dará aos visitantes da feira a oportunidade de conhecer essa sequência matemática e sua relação
com os seres vivos, fazendo-os compreender, com base nos materiais biológicos expostos, a presença
da matemática no desenvolvimento biológico.
Palavras-chave: sucessão de Fibonacci, proporção áurea, ramificações, homem.

1Ana Paula C.S. Santos, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
2Stella Alves Lima, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3Taynara Sousa Cândida, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Vitória Oliveira Pôrto, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano-Campus Iporá
5André Marcos Massenssini, Professor Orientador, IF Goiano - Campus Iporá.
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AS MÚLTIPLAS RELAÇÕES DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UM
CONDUTIVÍMETRO DE BAIXO CUSTO A PARTIR DE ARDUINO
Lima, H. F.1; Vilela, J. C.2; Oliveira, T. F.L 3; Morais, M. V.4, Ferreira, U.J.5, Alves, D.A.6
Reconhecendo a necessidade de uma maior e melhor integração entre as múltiplas áreas do
conhecimento, este trabalho propõe a construção de um condutivímetro utilizando a plataforma Arduino
para a aquisição e tratamento de dados. Este equipamento de laboratório é utilizado para determinar a
presença de íons em líquidos e soluções, e estes íons podem ter origem em ácidos, bases ou sais,
entre outras soluções. Esta análise serve tanto para o controle durante os processos de produção
quanto para controle de qualidade em meios líquidos. Para a aquisição dos dados foi utilizado um
resistor de valor previamente conhecido junto a um eletrodo que será imerso na amostra, formando um
divisor resistivo. Diante disso, o Arduino fornecerá uma tensão diretamente proporcional a quantidade
de íons presentes na amostra em análise. Esta tensão será previamente convertida em resistência
(ohms) e posteriormente em condutância (siemens). Para estes cálculos foram utilizados diversos
cálculos matemáticos referentes aos circuitos eletrônicos de malhas de resistores, bem como a
transformação de resistência em condutância. As aplicações para este equipamento no dia-a-dia
podem ser para determinar a pureza da água em relação a compostos iônicos, podendo ser para
consumo ou outras utilizações como em aquários, determinação da dureza da água, entre outras. O
principal objetivo é a integração dos alunos em uma atividade multidisciplinar, envolvendo as áreas da
química, física, matemática, informática, eletrônica e programação, visando à articulação de teoria de
prática e propiciar a construção de equipamentos laboratoriais de baixo custo que poderão ser
utilizados em sala de aula.
Palavras-chave: Condutivímetro, Arduino, Condutância, Siemens, Resistência.

1 Hanna de Freitas Lima, Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° ano, IF Goiano - Campus Iporá.
2 Júlia Carvalho Vilela, Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° ano, IF Goiano - Campus Iporá.
3 Thawanny Francielly Lino de Oliveira, Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° ano, IF Goiano - Campus Iporá.
4 Maurício Vieira de Morais, Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° ano, IF Goiano - Campus Iporá.
5 Uashington José Ferreira, Licenciado em Química, IF Goiano - Campus Iporá.
6 Dylan Ávila Alves, Professor, Licenciado em Química, Mestre, IF Goiano - Campus Iporá.
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BOMBA D’ÁGUA MANUAL: MAIOR RENDIMENTO E GASTO ZERO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
Figueiredo, A. B1.; Paiva, I. S.2; Cardoso, J. V. M.3; Rodrigues, J. G. S.4; Oliveira.H.J.5 .
Desde quando a humanidade se tornou sedentária esta necessitou de meios que possibilitasse o cultivo
de plantações e, em consequência, meios para agua-la. A água é insubstituível na agricultura e seu
transporte deve ser por meio de irrigação, sendo assim, nosso objetivo é desenvolver uma forma de
bombear a água até as plantações sem gastos de energia elétrica e com o intuito de beneficiar os
agricultores de baixa renda. Sistemas semelhantes foram inventados há alguns anos com intuito de
transportar água a lugares de difíceis acessos e diferentes níveis. Usaremos para a construção desta:
19 peças de diferentes comprimentos e diâmetro, 7T de 25mm, 3 Cap, 4 cotovelos, 1 bucha, 2 Niple,
Borracha, parafusos com porca autro-travante, 2 arruelas grande e uma pequena, 4 válvulas de
retenção, uma caixa d’água. Esperamos que por meio desta seja possível bombear em uma
“velocidade” equivalente a 250L/h. Consequentemente, com esta eficiência a bomba torna-se
extremamente positiva e indispensável as agriculturas familiares de baixa renda.
Palavras-Chave: Irrigação, energia elétrica, agricultura familiar.

1 Ana Maria Barcelo Figueiredo. Técnico em agropecuária, Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano – Campus Iporá.
2 Isadora Santana De Paiva. Técnico em agropecuária. Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
3 João Victor Cardoso Mariano. Técnico em agropecuária. Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano – Campus Iporá.
4 Jordana Gabriela Sousa Rodrigues. Técnico em agropecuária. Integrado com Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
5 Homeilton José de Oliveira. Físico. Mestrando. IF Goiano-Campus Iporá.
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BOMBA DE ARÍETE: Carneiro Hidráulico .
Silva, A. C. C.1; Lemes, B. S.2; Pedra, A. C. P.3; Silva, A. A.4; Alves, D. P.5; Moreira, R. A.6
A água esteve sempre presente nas atividades da pecuária e agricultura, permitindo as pessoas se
estabelecer em comunidades para produzir seu próprio alimento e hoje na agricultura é o setor que
mais utiliza a água. Em algumas regiões a falta de água forçam produtores a desenvolverem diferentes
técnicas para captação de água, uma delas é instalação do carneiro hidráulico que é um dispositivo
automático elevador de água que transfere água de um nível mais baixo para um mais elevado sem
utilização da energia elétrica ou qualquer fonte de energia que gere custos. O objetivo desse trabalho
e construir um carneiro hidráulico e avaliar as relações matemáticas entre grandezas físicas do
dispositivo a fim de compreender melhor seu funcionamento e até mesmo aperfeiçoá-lo. Para
confeccioná-lo pode-se utilizar tubos de conexões e adaptadores em PVC de uma polegada, meia
polegada ou ¾ de polegada conforme a necessidade de água, e ainda duas válvulas de poço, sendo
uma de retenção e outra de sucção. Após montar o dispositivo principal utilizando as conexões de PVC,
deve-se conectar a mangueira de captação, que é inserida na fonte de água situada na parte baixa do
terreno respeitando a distância de 18 metros e desvio mínimo de 1m em relação ao nível da fonte. Da
mesma forma conecta-se uma mangueira que levará a água para um reservatório, podendo este, estar
a 600 metros do dispositivo com um desnível máximo de 60 metros acima dele. Buscaremos demostrar
o transporte de água até um reservatório acima do nível da fonte, afim de promover e divulgar o
funcionamento desse dispositivo para o público em geral, despertando assim, o interesse daqueles que
desejam uma captação de água sem custos com energia elétrica ou outras fontes de energia.

Palavras-chave: carneiro hidráulico, captação de água.
___________________________________
1 Amanda Caroline Candido Silva, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
2 Beatriz de Sousa Lemes, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
3 Antônio Carlos Pereira Pedra, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
4 Amanda Alves Silva, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
5 Debora Paes Alves, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
6 Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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ENXERGANDO A PRÓPRIA VOZ.
Guimarães, E.L.V.1; Araújo, G. C.2; Oliveira, M.G.S.3; Carvalho, M. E.S. S.4; Moreira, R. A.5

Os estudos do conteúdo de ondas na física, geralmente não é fácil para maioria dos alunos, pois quase
sempre não é possível “enxergar” o fenômeno diretamente, mas apenas realizar uma análise teórica
das equações matemáticas da onda. Pensando nisso, nesse trabalho, propomos realizar um
experimento que ajude o aluno a “visualizar” o comportamento do som no ar, emitido pela própria voz,
utilizando métodos simples para observar o comportamento das ondas e avaliar suas diferenças de
acordo com as equações que definem a frequência e o comprimento da onda. Para isso, será usado
um mecanismo feito de materiais recicláveis ou de fácil acesso e barato, que converterá as ondas em
formas visíveis “a olho nu”. Os materiais utilizados nesse experimento são: uma lata vazia de extrato,
uma membrana flexível (balão de aniversário), um pedaço de espelho (2 cm x 2 cm) e um laser. Após
tamparmos a extremidade aberta da lata com a membrana, deve-se colar o pedaço de espelho no
centro dela, sendo que, o laser deve ser fixado na lata com o feixe de luz voltado para o centro do
espelho sob um ângulo de 45º. O experimento será apresentado ao público por um monitor que
mostrará todo o processo de montagem, e cada visitante terá a oportunidade de fazer o uso do projeto
recebendo instruções adequadas. Como a membrana é capaz de vibrar na mesma frequência do som
emitido pela voz de cada pessoa, teremos como resultados diferentes movimentos feitos pela
membrana, quando a luz do laser refletir no espelho que também oscila na mesma frequência.
Finalmente faremos uma análise dos diferentes resultados, utilizando a equação matemática da onda
que nos fornece as frequências e os comprimentos das ondas geradas pela voz, por meio da luz
refletida do laser.
Palavras-chave: Ondas sonoras, equações da onda, laser.

1 Edimar Lopes Viera Guimarães, Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
2 Gabriela Cristina Araújo, Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
3MariaGabrielly Silva de Oliveira, Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
4MariaEduarda Silva Sousa Carvalho, Técnico em informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
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EXPERIMENTO DIDÁTICO DE BAIXO CUSTO PARA AULA DE FÍSICA: A LUZ QUE FAZ CURVA
NA ÁGUA
Peixoto, A. C.G.1; Santos, H. F.2; Vieira, M. G.3; Alves, M. S.4; Nascimento, N. F.5; Moreira, R. A.6
Na atualidade os maiores desafios enfrentados pelos docentes é despertar o interesse dos discentes
durante a aula. As disciplinas que mais enfrentam essa falta de interesse são da área exatas, pois
possuem conteúdos cheios de fórmulas e regras tornando-se cansativo o aprendizado por boa parte
dos alunos. Pensando nisso, propomos a confecção de um experimento de óptica de baixo custo capaz
de demostrar a curva que a luz pode fazer na água, afim de utilizar como recurso didático tanto para
aulas de física quanto de matemática, avaliando as grandezas físicas e as relações matemáticas
envolvidas no fenômeno. Trata-se de um experimento simples que necessita apenas de um laser, uma
garrafa pet com tampa, um canudinho de 5mm de diâmetro, um balde e uma mangueira de 5 mm de
diâmetro conectada a uma bombinha de água (que pode ser opcional). Primeiramente deve-se fazer
um furo a 5 cm da base da garrafa e fixar com cola um pedaço do canudinho, em seguida coloca-se
água na garrafa e tampa. Para funcionar basta tirar a tampa da garrafa e deixar a água sair pelo
canudinho e cair no balde, enquanto na extremidade oposta e paralela ao canudinho aciona-se o laser
cuja luz deve acompanhar a trajetória da água. Este fenômeno é possível devido a reflexão total da luz
no interior da água, ou seja, a luz tenta passar de um meio mais refringente (água), para um menos
refringente (ar), sob um ângulo maior que o ângulo limite de refração e desta forma ela sempre volta
para o meio de propagação inicial (água). Desta forma, podemos tornar a aula de óptica mais atrativa
por meio do experimento realizando uma análise das leis físicas envolvida e da fórmula matemática
utilizada para determinar o ângulo limite e comparar com o fenômeno observado.
Palavras-chave: recurso didático, curva da luz na água.
___________________________________
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GRÁFICOS DA VIDA: Simulações de Dinâmicas Populacionais
Borges, A. B. P.1; Domingues, A. R. S.2; Bastos, E. M. O. I.3; Silva, T. M.4, Pains, T. T.5, Massenssini,
A. M.6
As diferentes espécies de seres vivos podem apresentar variações no crescimento populacional. Essas
variações são resultado, principalmente, da relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade,
que são dependentes das condições do meio e da disponibilidade de recursos. Todos os seres vivos
possuem o potencial para que sua população cresça exponencialmente. No entanto, esse tipo de
crescimento exponencial dificilmente é observado por longos períodos de tempo. Isso ocorre devido a
restrições impostas pelo meio ambiente, que limitarão o crescimento da população. Dessa forma, o
modelo logístico é o mais adequado para representar o crescimento populacional dos seres vivos.
Nesse modelo, a variável ‘K’ representa a capacidade suporte do ambiente, ou seja, o número máximo
de indivíduos daquela espécie que poderá viver em determinado ambiente. Assim, propomos
demonstrar uma simulação matemática da dinâmica populacional de seres vivos comparando o modelo
exponencial com o modelo logístico. Durante a demonstração, serão discutidos aspectos interessantes
relacionados a cada modelo e as implicações biológicas desses aspectos, com o intuito de apresentar
aos visitantes da feira de ciências a importância da matemática para os estudos ecológicos.
Palavras-chave: modelo exponencial, modelo logístico, ecologia, matemática.
1 Ana Beatriz Paes Borges, 1º ano, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano –
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57

VII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IFGOIANO CAMPUS IPORÁ
“A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO”

MÁQUINA DE GALTON
Ferreira, G. F. F.1; Costa, K. D. J.2; Carvalho, L. B. B.3; SANTOS, L.A.4 Sousa, F. A. L.5

A máquina de Galton foi criada por Francis Galton, ele criou com o objetivo de demonstrar o Teorema
do limite central, este teorema é aplicado às médias amostrais de uma variável aleatória com qualquer
distribuição e variância finita, implica que as médias amostrais apresentam distribuições tendendo à
distribuição normal conforme cresce o número de observações na amostra, demonstrando que e maior
a probabilidade das bolinhas caírem no ponto central. A máquina de Galton é basicamente um arranjo
de pinos de metal ou pregos, dispostos em intervalos iguais, atuando como obstáculos à passagem
dos corpos de prova (bolinhas) por gravidade. Esta máquina demonstra principalmente que a
probabilidade de uma bolinha ao bater em um obstáculo, é de 0,5 para ser desviada para direita e 0,5
para ser desviada para esquerda, isto para cada um dos obstáculos presentes no arranjo. Para que
nosso experimento seja realizado iremos utilizar para a fabricação de um modelo da máquina de Galton,
uma prancha de mdf, pinos ou parafusos circulares idênticos e esferas de aço. Esperamos que com
nossa explicação e nossa amostragem seja entendido o Teorema do Limite Central e a Probabilidade
envolvidas no experimento.
Palavras-chave: Probabilidade, Máquina e Teorema do limite central.
1 Guylherme Fernando Fernandes Ferreira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá. e-mail:
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3 Laura Beatriz Brito Carvalho, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá. e-mail:
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4 Leandro Andrade dos Santos, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá. e-mail:
leandrolepow34@gmail.com
5 Fábio Antônio Leão Sousa, Mestre em Matemática, IF Goiano - Campus Iporá. e-mail: fabio.leao@ifgoiano.edu.br
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MATEMÁTICA POR TRÊS VERBOS: CONSTRUIR, BRINCAR E APRENDER .

Clemente, A. K. G.1; De Oliveira, J. K. A.2; Martins, L. G. F.3; Rosa, R. K. S.4; Santos, G. R. O.5;
Ribeiro, R. A.6.
Nos últimos tempos, as crianças e consequentemente os estudantes vem perdendo duas de suas
principais características dentro dos cenários de diversão e aprendizagem: o gosto pelas brincadeiras
e também o gosto pela matemática. Nesse sentido o projeto pretende resgatar esses dois predicados
que acreditamos ser fundamentais para o desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo e cultural.
Assim, o intuito é mostrar que é possível, simultaneamente, aprender matemática construindo os
próprios brinquedos e com as próprias brincadeiras. O objetivo é buscar na construção de alguns
brinquedos, bem como no ato de brincar, formas de aprender matemática de forma espontânea e
divertida, evidenciando o entusiasmo pelo processo de aprendizagem da matemática partindo do
contexto sociocultural dos estudantes. É importante salientar que na confecção dos brinquedos haverá
sempre uma prioridade por materiais recicláveis ou de baixo custo, e os mesmos deverão ser
construídos para que possam proporcionar uma aprendizagem matemática significativa, especialmente
na geometria e no raciocínio lógico dedutivo. Entretanto, a proposta é também trazer essas atividades
de construções, brincadeiras e aprendizagem para a conjunção familiar dos estudantes, e quem sabe
com isso, aproximar pais e filhos dentro desse processo de brincar e aprender. Contudo, deslumbrase uma perspectiva de recuperar aspectos culturais das brincadeiras e também das famílias,
apresentando aos estudantes a possibilidade de diversão e aprendizagem matemática além do
ambiente tecnológico que, em regra, estamos inseridos.
Palavras-chave: Brinquedos, Construção, Aprendizagem.
________________
1 Discente do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Discente do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Discente do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Discente do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Discente do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
6 Docente, Matemático, Mestre em Matemática, IF Goiano – Campus Iporá.
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MULTIPLICADOR DE FORÇAS: SISTEMA DE ROLDANAS
Barbosa, I.J1.; Filho, A.G.S.2; Parente, S.V.R3.; Rezende, M.B.S4., Oliveira, H.J5.

Força é uma grandeza vetorial possuidora de três características: módulo, direção e sentido e, em
consequência, esta tem a capacidade de vencer a inércia dos corpos. Esse trabalho tem como objetivo
aprofundar e esclarecer o funcionamento de um sistema de roldanas/polias como uma das clássicas
máquinas rudimentares utilizadas pelo homem em sua incansável tentativa de facilitar sua vida pratica.
O sistema de roldanas, conhecido também como Talha Exponencial será confeccionado com
aproximadamente 4 polias (carretilhas) e 5 m de cordas a qual terá por finalidade alterar a direção e o
sentido da força. O estudo deste sistema, de forma teórica, pertence ao conteúdo referente a disciplina
de física tendo as intensidades das forças calculadas por meio de equações matemáticas. O objetivo
desta máquina é reduzir o esforço humano quando este aplicar força em uma da extremidade da corda
fazendo com que esta máquina possa elevar objetos de muita massa a determinadas alturas, preso na
outra extremidade. Nestas a força aplicada em uma ponta da corda é diretamente proporcional ao
número de cordas, segundo a articulação das polias, correspondente a outra ponta. Esperamos que a
partir desta técnica, esta máquina simples possa ser mais reconhecida e contribuir na construção civil
quando esse exigir grandes esforços muscular. Por tanto, acreditamos, também, que esta poderá
diminuir a discriminação entre as pessoas quando o assunto se referir a quem tem mais ou menos força
para a execução de trabalhos manuais.
Palavras-chave: Força, máquina, sistema de polias.
1 Isadora Junqueira Barbosa. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Aelton Gonçalves dos Santos Filho. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Mateus Bento Silva Rezende. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Sandra Vitória Rocha Parente. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Homeilton José de Oliveira. Físico, Mestrando, IF Goiano – Campus Iporá.
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O USO DA MATEMÁTICA NO DIMENSIONAMENTO DE SILOS
Rodrigues, N.S.S.1; Nunes, M.A.2; Araújo, J.V.V.3; Viana, A.N.G.4; Carvalho, E.R.5

Define-se silagem como o produto ou resultado final da fermentação anaeróbica de uma planta
forrageira dentro de um silo, a qual será oferecida aos bovinos de leite e corte na época seca do ano,
quando não há disponibilidade de forragem verde. As silagens mais utilizadas pelos produtores são a
de milho, sorgo e cana, as quais são armazenadas em silos tipo trincheira (formato de trapézio), de
superfície e silo tipo bolsa. As principais vantagens na utilização do silo tipo trincheira são as poucas
perdas durante o processo fermentativo e a facilidade do manejo durante a retirada da silagem para a
alimentação dos animais. Entretanto, é um tipo de silo que exige maior investimento financeiro por parte
do produtor. O silo tipo superfície tem como principal vantagem o baixo custo, porém apresenta menor
densidade devido à dificuldade de compactação da massa ensilada. Através de cálculos e fórmulas,
podemos determinar a área, o volume e o comprimento dos vários tipos de silos, tendo como exemplo
a área do trapézio, em que A = [(B+ b)*h]/2, ou o comprimento de qualquer tipo de silo, em que C =
m³/m².
Palavras-chave: área, comprimento, silos, trapézio, volume.
1Nathália Sousa Silva Rodrigues, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
2Mariana Alves Nunes, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
3João Vitor Viera Araújo, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
4André Naves Gontijo Viana, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
5 Eduardo Rodrigues De Carvalho, Professor, Doutor em Zootecnia, IF Goiano (Campus Iporá).
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PANELA PARABÓLICA
Leão, E. N. D.1; Sousa, F. A. L.2

Estudos sobre funções quadráticas e seu gráfico: parábola estão presentes nos livros didáticos de
matemática do ensino fundamental e superior, porém, estas funções são estudadas por séculos por
matemáticos do mundo todo. A parábola é obtida a partir da função quadrática 𝑓(𝑥)=𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐, e sua
concavidade está diretamente associada ao valor do coeficiente 𝑎, podendo ter concavidade voltada
para cima ou para baixo de acordo com o sinal do coeficiente 𝑎. A parábola tem uma particularidade
peculiar, em que todo raio paralelo ao seu eixo de simetria, quando projetado em sua parte côncava, é
refletido em um ponto específico chamado de foco. Essa propriedade de reflexão da parábola foi
utilizada no desenvolvimento das antenas para transmissão e recepção de sinais das
telecomunicações, como por exemplo, as antenas parabólicas de televisão, que tem sua superfície
gerada a partir da rotação de uma parábola, e tem como objetivo refletir o sinal em direção ao receptor
que fica no foco da parábola a qual se rotacionou. O experimento que iremos realizar, utilizaremos uma
antena parabólica de tv fechada (sky), a qual iremos cobrir com papel laminado de modo que quando
apontarmos para o sol de maneira que os raios incidam paralelamente ao eixo de simetria da parábola,
os raios serão refletidos para o foco da antena parabólica sendo possível esquentar a água que estará
presente em uma panela presa ao foco da antena parabólica. Iremos ainda demonstrar a propriedade
do foco da parábola e como acha-lo, colocando todos os resultados em um banner para apresentação.
Palavras-chave: Parábola, parabólica, função quadrática, foco.

1 Emília Nádia Dias Leão, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Fábio Antonio Leão Sousa, Professor, Mestre em Matemática, IF Goiano – Campus Iporá.
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O PARAFUSO DE ARQUIMEDES

Paes, J. P1; Pereira, T2.; Souza, G.G.3; Duarte, C.S.4 ; Oliveira, H.J5
Não se sabe se a máquina conhecida como Parafuso de Arquimedes foi realmente construída pelo
filosofo e matemático Grego, no século III antes de Cristo. Entretanto nunca se teve dúvida de sua
utilidade para a época e também nos dias de hoje. O objetivo deste trabalho é reconstruir o parafuso
de Arquimedes, observando conceitos físicos e matemáticos e a técnica empregada para transportar
água de um nível baixo para outro mais elevado. Usaremos para a construção materiais de fácil acesso,
como por exemplo, cano de PVC com 90 cm e mangueira torcida em forma de espiral contendo 1,5 m
de comprimento. O cano de PVC ao qual constitui a base do parafuso será conectado a dois outros
pedaços de madeira de 70 cm cada, posicionado de forma inclinada. Esta base estará conectada a um
motor que determinará a rotação do mesmo. Espera que este trabalho possa fazer desta máquina uma
alternativa a mais disponível ao transporte, principalmente, de água, entre dois diferentes níveis e em
consequência contribuir de forma positiva na construção civil. Portanto acredita-se que o parafuso de
Arquimedes possa despertar a criatividade para diferentes adaptações, por exemplo, em atividades
como horta familiar, construção civil e outras.
Palavras-chave: Arquimedes, máquina, nível de água.
1 Juliana Pires Paes, Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá
2 Thais Pereira de Oliveira, Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá
3 Guilherme Guimarães de Souza. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Caio Santos Duarte. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Homeilton José de Oliveira. Físico, Mestrando, IF Goiano – Campos Iporá.
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PÊNDULO DESENHISTA: a beleza envolvida na matemática.
Vieira, L. P. 1; Marques, E. J.2; Rocha, V. F. O.3; Gouveia, G. R.4; Souza, D. F .5

Um pêndulo é qualquer corpo rígido que gira em torno de um ponto fixo. Galileu foi o primeiro a
investigar as características dos pêndulos e chegou à conclusão que não só que eram isócronos, descrevem movimentos repetitivos num mesmo intervalo de tempo, como também voltavam
praticamente à altura a que tinham sido largados, o que hoje se admite como manifestação da
conservação de energia, um conceito ainda não introduzido na época. Além disso, observou que
pêndulos mais leves cessavam a sua oscilação mais rapidamente que os que possuíam pesos maiores
e que o quadrado do período de oscilação é proporcional ao comprimento do pêndulo. Em física, um
pêndulo é um sistema composto por uma massa acoplada a um pivô que permite sua movimentação
livremente. A massa fica sujeita à força restauradora causada pela gravidade. O pêndulo desenhista
consiste em criar desenhos em uma folha de papel através do movimento exercido por um pêndulo. O
pêndulo desenhista está ligado totalmente à simetria, pois através dele podemos formar desenhos
simétricos, causando um aspecto de beleza e afetando a pessoa que vê o desenho formado. A simetria
está em todos os lugares, por isso ela não está ligada somente com a arte, como também à matemática.
Objetivamos demonstrar que com apenas o movimento inicial que é aplicado sobre o pêndulo, o mesmo
pode fazer desenhos simétricos com alto valor estético. Feito em uma estrutura de madeira, que
sustenta uma base que está acoplada com uma corrente. Na base possui uma folha que servirá para
ser feito os desenhos. Na estrutura de madeira possui um lápis ou algo similar para riscar o papel.
Esperamos através deste experimento demostrar a beleza que envolve a arte e a matemática.
Palavras-chave: Pêndulo Desenhista, Arte, Matemática, Simetria, Estética, Física.
1 Leonardo Paiva Vieira, Curso Técnico em Desenvolvimento De Sistemas integrado ao Ensino Médio, 1° ano A, Instituto Federal Goiano –
Campus Iporá.
2 Elias Januário Marques Filho, Curso Técnico em Desenvolvimento De Sistemas integrado ao Ensino Médio, 1° ano A, Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá.
3 Gustavo Rezende Gouveia, Curso Técnico em Desenvolvimento De Sistemas integrado ao Ensino Médio, 1° ano A, Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá.
4 Vitor Francisco Oliveira Rocha, Curso Técnico em Desenvolvimento De Sistemas integrado ao Ensino Médio, 1° ano A, Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá.
5 Dorgival Fidellis de Souza, Licenciado em Matemática pela UFG, Mestre em Matemática pela UFG, Docente, IF Goiano – campus Iporá.
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REUSO DA ÁGUA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMO PROPOSTA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE QUÍMICA E MATEMÁTICA
Moreira, A. C. M.1; Santos, G. B.2; Ferreira, N. B.3; Venâncio, P.4; Moreira, T. A.5;
Almeida, J. S. M.6
A busca pela preservação dos recursos hídricos, sua utilização de maneira responsável e a crescente
problemática em torno da escassez de água vivenciada nas pequenas e grandes cidades, tem refletido
na maneira como a população tem utilizado os recursos hídricos. Dentro desta perspectiva, a utilização
da água produzida nos aparelhos de ar condicionado em prédios públicos ou residências, pode
contribuir de maneira significativa na redução do consumo de água nesses locais, tendo em vista que
a mesma apresenta características próprias até para consumo humano, além do desenvolvimento de
práticas sustentáveis. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade do
aproveitamento da água produzida nos aparelhos de ar condicionados instalados no Instituto Federal
Goiano, Câmpus Iporá (GO), como proposta de educação ambiental. Serão realizadas análises físicoquímicas da água coletada nos aparelhos de ar condicionado entre os meses de agosto a outubro, bem
como o uso de cálculos matemáticos para a estimativa do volume de água produzida durante o
desenvolvimento deste estudo. Os resultados obtidos serão avaliados quantitativamente. Com o
desenvolvimento desse estudo, espera-se: a) contribuir com a implementação de um sistema de
captação de água, visando reduzir o consumo da água proveniente da rede pública de abastecimento;
b) que os valores obtidos das análises físico-químicas da água coletada, estejam de acordo com os
padrões de potabilidade de água para consumo humano, estabelecidos pela Portaria do Ministério da
Saúde nº 2914 de 12/12/2011; c) que seja despertado nos alunos e nas demais pessoas envolvidas,
senso crítico em relação à utilização consciente dos recursos hídricos, sua importância para o meio
ambiente, bem como desenvolver princípios de educação ambiental; d) reconhecimento dos
participantes quanto ao uso de diferentes operações matemáticas e sua associação com o cotidiano
durante a estimativa do volume de água produzido pelos aparelhos de ar condicionado; e) motivação
para o ensino de matemática e química.
Palavras-chave: Educação Ambiental, ensino de química e matemática, água.

_________________
1 Alan Carlos Martins Moreira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá
2 Gabrielle Barbosa dos Santos, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano -Campus Iporá
3 Natália Batista Ferreira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá
4 Paula Venâncio, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá
5 Thalya Alves Moreira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá
6 Juliano da Silva Martins de Almeida, Professor, Doutor em Ciências, IF Goiano - Campus Iporá
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TEODOLITO
Sobrinho, M. C. A.1; Guimarães, S. E.2; Matos, S. B.3; Carvalho. S. A.4, Sousa, F. A. L.5
Antes da invenção oficial do teodolito vários outros instrumentos já haviam sido inventados com a
finalidade de mensurar/medir ângulos, fossem eles ângulos verticais ou ângulos horizontais; dentre os
instrumentos semelhantes, destaca-se: dioptra - inventado pela civilização romana - e a groma utilizada pela civilização egípcia. O teodolito é um instrumento preciso e óptico que mede ângulos
verticais e horizontais; ele é utilizado em vários setores profissionais e técnicos, como: agricultura,
topografia, navegação, construção civil, meteorologia, metalurgia, entre outros. O primeiro tipo de
teodolito foi inventado em 1571 por Digges - esse era composto por uma bússola e outras peças, porém
com a ausência de um telescópio; o modelo original semelhante ao usado na atualidade, só que menos
atualizado e aprimorado, foi construído apenas em 1838 por Rankine, um engenheiro inglês representando a Inglaterra, que foi considerada a vanguarda na produção deste instrumento durante
certo período. Na matemática, o teodolito está associado a trigonometria. Considerando o teodolito
como instrumento para medir ângulos, e os conceitos de trigonometria, iremos construir um teodolito
utilizando canudo, transferidor, papelão e tampinha de refrigerante, com o objetivo de medir ângulos
de visualização de alturas inacessíveis, e com ajuda de cálculos trigonométricos, calcular tais alturas.

Palavras-chave: Teodolito, ângulos, trigonometria.
1 Arthur Castro Moraes Sobrinho, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Eugênia Silva Guimarães, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Bruno Sousa de Matos, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Andressa dos Santos Carvalho, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Fábio Antonio Leão Sousa, Professor, Mestre em Matemática, IF Goiano – Campus Iporá.

66

VII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IFGOIANO CAMPUS IPORÁ
“A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO”

TUBO DE RUBENS
Ferreira, A. F. C.1; Mendes, D. R. A.2; Junior, E. M. S.3; Ferreira, G. P. B. P.4; Moreira, R. A.5

Os estudos da Física podem ser muito interessantes quando conseguimos relacionar a parte teórica
com a prática, e isso é possível para vários conteúdos ministrados no ensino médio. Podemos destacar
por exemplo, o conteúdo de ondas, que possui muitos conceitos teóricos e equações matemáticas que
geralmente são difíceis para o aluno visualizar “mentalmente” suas aplicações. Dessa forma, propomos
um experimento capaz de ajudar o aluno a verificar os resultados dos cálculos matemáticos na
obtenção dos harmônicos, por meio da “visualização” das ondas sonoras que a princípio são
imperceptíveis a “olho nu”. Para isso, será construído um tubo de Ruben, que é confeccionado
utilizando um tubo de metal de 5 a 10 centímetros, com 1,5 metros de comprimento conectado a um
botijão de gás por uma mangueira em uma das extremidades, porém na outra extremidade deve ser
colocada uma membrana flexível que impeça a saída do gás. O tubo deve possuir pequenos furos
alinhados de 1 cm um do outro e para funcionar o gás é liberado do botijão e “acesso” na saída dos
furos voltados para cima. Em seguida um alto falante próximo a membrana flexível do tudo é posto a
funcionar e como resultado surge um padrão de oscilações nas chamas gerada pelas ondas sonoras
que se propaga no interior do tudo. Assim, com à variação da pressão do gás causadas pela
propagação da onda sonora por meio de compressões e expansões, podemos visualizar um padrão
estático (ondas estacionárias) quando a frequência do som emitido pelo alto falante coincidir com a
frequência de vibração natural do ar no interior do tubo, e dessa forma comparar com o resultado teórico
obtidos por meio das equações matemáticas para os modos vibracionais característicos (harmônicos).

Palavras-chave: Tubo de Rubens, ondas estacionárias.
___________________________________
André Fonseca Carvalho Ferreira, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
DouglasRibeiro Aves Mendes, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
3EdmilsonMoreira Silva Junior, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
4Gustavo Patrick Bueno de Paiva Ferreira, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano -Campus Iporá.
5Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, Instituto Federal Goiano –Campus Iporá.
1
2
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UM DIÁLOGO ENTRE A GEOMETRIA E A ÁLGEBRA POR MEIO DA GEOMETRIA FRACTAL
Siqueira, G.R.F.1; Demelo, H.F.2; Cavalcante, I.3; Oliveira, W.S.4; Nascimento, W. L.5
A Geometria Fractal é uma derivação da matemática que objetiva estudar as características e o
comportamento dos fractais. Por sua vez, são estruturas que, por uma geração clara, baseia-se em um
conjunto de cópias reduzidas de si próprio e que são aplicadas em ciência, tecnologia e arte geradas
por computador. Os fractais remontam às tentativas de medir o tamanho de objetos para os quais as
definições tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham. São utilizados para explicar o que a
geometria clássica não explica com tanta clareza. Assim sendo, a Geometria Fractal é uma ferramenta
muito multifuncional que nos ajuda a lidar com os fenômenos caóticos e imprevisíveis e de dimensões
fracionadas. Em meio a esse entendimento, este trabalho propõe apresentar outra forma de se ver e
interpretar o mundo físico, associando-o à matemática. Para tanto, pretende-se por meio da construção
do Floco de Neve koch e do Triângulo de Sierpinski sistematizar cálculos de áreas e de perímetros por
meio de generalizações algébricas, fazendo assim a associação entre a geometria de objetos não
convencionais e modelos matemáticos, haja vista que a natureza apresenta várias formas geométricas.
Nesse sentido a Geometria Fractal objetiva estabelecer conexões entre a Geometria, a Matemática
discreta e a Análise Infinitesimal, envolvendo padrões geométricos e numéricos, os conceitos de
medida, sucessões, interação e limites, ao mesmo tempo em que se adicionam novas ideias como a
auto semelhança e a dimensão fractal (SILVA).
_________________________________
1.Gabriell Rodrigues Floresta e Siqueira, Curso Técnico em Química ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2.Hyara Ferreira Demelo, Curso Técnico em Química ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3.Izadora Cavalcante, Curso Técnico em Química ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4.Weriklys Santiago de Oliveira, Curso Técnico em Química ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5.Weldson Luiz Nascimento, Docente, Mestre em Educação em Ciência e Matemática, IF Goiano – Campus Iporá
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CALCULADORA FÍSICO-QUÍMICA: aprendendo ciências facilmente.
Oliveira, G.F.C..1; Miwa, G.H.S.2; Miura, H.H.W.3; Maranhão, M.A.B.4; Grande, E.T.G.5

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de efetuar contas de física e química de forma interativa
auxiliando na resolução de cálculos, incentivando o aluno a realizar estudos dentro da área de
conhecimento. O software está sendo desenvolvido na plataforma IDE Delphi 10.1 Berlin, na linguagem
Delphi multiplataforma com ferramentas FireMonkey permitindo que o código fonte seja compilado para
diversos dispositivos (Windows, Mac, Android e IOS). Podendo ser distribuído facilmente de forma
gratuita para todos os computadores e dispositivos móveis existentes na instituição de ensino sem a
necessidade de nenhuma adaptação do local para isso. O projeto tem como finalidade facilitar o acesso
as contas na área de física e química com o intuito de motivar os alunos a terem um maior interesse
por estas respectivas matérias, utilizando principalmente as equações utilizadas durante os três anos
do ensino médio. Para isso, o software efetuará as contas necessárias com fórmulas já definidas e
fornecerá um passo a passo da conta realizada. Dessa forma poderá demonstrar como a conta deve
ser realizada corretamente. A aluno poderá repetir a demonstração do passo a passo quantas vezes
forem necessárias para o seu entendimento, além de poder alterar os valores das variáveis das
formulas. O sistema está sendo desenvolvido nos laboratórios de informática do Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá onde estão disponíveis os softwares necessários para a sua implementação.

Palavras-chaves: smartphone; Delphi; calculadora físico-química; ensino.
1 Gabriel Faria Carmo Oliveira, técnico em Informática integrado ao ensino médio, 3ºA, IF Goiano– Campus Iporá.
2 Gustavo Hiroaki dos Santos Miwa, técnico em Informática integrado ao ensino médio, 2º A, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Hudson Hideyuki Waseda Miura, técnico em química integrado ao ensino médio, 1ºD, IF Goiano– Campus Iporá.
4 Marco Antônio dos Bastos Maranhão, técnico em química integrado ao ensino médio, 1ºD, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Eliana Tiba Gomes Grande, docente, Mestra em Engenharia de Produção e Sistemas, IF Goiano– Campus Iporá
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DESENVOLVIMENTO DE JOGO DIGITAL PARA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA.
Ferreira, Í. S.1; Cunha, J. V. A.2; Moraes, S. V. C.3; Pereira, V. A. P.4; Paes, W. B.5; Grande, E.
T.G.6

Dentro do âmbito escolar de ensino fundamental e médio, é possível observar a dificuldade dos
discentes em relação à matemática. Os jogos digitais atraem e capturam a atenção do jogador ao
oferecer desafios que exigem níveis crescentes de destreza e habilidades. Pesquisas atuais revelam
que os jogos digitais contribuem para o desenvolvimento de estratégias na resolução de problemas,
raciocínio dedutivo e memorização, além da melhoria das habilidades psicomotoras, desenvolvimento
de habilidades analíticas do aluno. Portanto, foi pensado no desenvolvendo de um jogo digital com o
intuito de fixar o aprendizado do conteúdo matemático. O jogo digital, denominado MEDIEVAL LOGIC:
desafios matemáticos, está sendo desenvolvido nos laboratórios de informática do Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá, por meio da linguagem Delphi, na plataforma RAD Studio 10.1 Berlin. O jogo
possui três níveis de dificuldade, respectivos (Amigável, Médio e Hardcore), sendo cada nível
complementar ao outro para o desenrolar da história. O jogador ajudará a protagonista respondendo
os desafios matemáticos em cada fase do jogo. Os demais personagens participaram da história
gerando os obstáculos matemáticos para prejudicá-la a alcançar o objetivo. Para cada nível completado
o jogador será presentearemos com alguma recompensa. Utilizaremos músicas e imagens que
remetem à era medieval para proporcionar aos jogadores maior satisfação em relação ao tema. Desta
forma, alunos/jogadores testam seus conhecimentos em matemática. Por outro lado, incentiva
alunos/jogadores, que possuam dificuldades de aprendizado em matemática, a buscarem tais
ensinamentos para a conquistarem o objetivo do jogo. Através da interação, da motivação e da
descoberta, o jogo educacional ajudará tanto os alunos como os professores a trilhar o caminho do
conhecimento.
Palavras-chaves: Jogos Digitais; Aprendizagem; Ensino Fundamental e Médio; Matemática.
1 Ígor Sousa Ferreira, aluno do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
2 João Victor Azevedo Cunha, aluno do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Stella Victória Costa Moraes, aluna do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Vitor Augustus Peixoto Pereira, aluno do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5 Welber Barbosa Paes, aluno do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
6 Eliana Tiba Gomes Grande, Professora, Mestra em, IF Goiano - Campus Iporá.
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MOBILE LEARNING: RECURSO PEDAGÓGICO PARA MATEMÁTICA
Silva, D..N.P1.; Santos, E.S.A.1.;Mendes, D. H.1.;Campos, L.M.C.2;
As práticas de ensino e aprendizagem podem ser auxiliadas por recursos pedagógicos como os
softwares educacionais. Com o uso em massa dos smartphones, os recursos pedagógicos podem ser
aprimorados também pelo uso de aplicativo. A aprendizagem por meio de aplicativos é chamada de
mobile learning e apresenta como característica a interatividade, a mobilidade, trabalho em equipe,
entre outros. O objetivo desse estudo é apresentar três aplicativos com versões gratuitas para
dispositivos móveis com essas características e que auxilia no aprendizado da matemática. Os
aplicativos apresentados utilizam os sistemas operacionais iOS, Android e Windows Phone. Para
alcançar o objetivo, foi realizado pesquisas na internet através de artigos científicos que possibilitou
verificar a aplicação real dos aplicativos estudados. O aplicativo Cola Matemática, apesar desse nome,
demonstra todo o desenvolvimento do cálculo facilitando a compreensão do conteúdo. Tem uma
interface bastante simples e intuitiva, com versão gratuita e paga. Disponível para iOS e Android. O
APP Prova é um aplicativo gratuito que simula as provas do ENEM e de vestibulares. Tem exercícios
de todas as áreas do conhecimento e a correção é realizada de acordo com a correção do ENEM. O
último aplicativo apresentado é o My Script Calculator. Através dele pode ser usado a escrita a mão
para todas as fórmulas da aritmética, além de poder exportar os cálculos como imagens para
compartilhamento e reutilização em qualquer outro aplicativo. A interface é simples e intuitiva.
Disponível para iOS e Android. O Mobile learning favorece o alcance de um grande número de pessoas,
já que há uma popularização dos dispositivos móveis. Esses aplicativos podem facilitar o aprendizado
da matemática, tornando mais confortável para os alunos o entendimento da disciplina.
Palavras-chave: mobile learning, aprendizagem, matemática.
1. Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá.
2. Docente, Ciência da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano – Campus Iporá
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O USO DE APLICATIVOS PARA ESTIMULAR O RACIOCÍNIO LÓGICO
Oliveira, L. S.1; Mendes, L.A..1; Novaes, V.C..1; Campos, L.M.C.2;
Com a popularização dos smartphones vários aplicativos são criados diariamente para atender a
demanda de várias áreas, como causas sociais, empresas, esportes, eventos, negócios, notícias,
religião, restaurante, saúde, educação, dentre outros. Na educação, vários são os aplicativos
desenvolvidos para auxiliar professores e alunos no processo ensino aprendizagem. Pesquisas
mostram que o uso de aplicativos educacionais dinamizam e motivam o processo da aprendizagem.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar três aplicativos com versões gratuitas para serem utilizados
por alunos e professores com o intuito de praticar o raciocínio lógico. Para alcançar o objetivo, foram
realizadas pesquisas na internet através de sites com vertente educacional, que possibilitou verificar a
aplicação real dos aplicativos estudados. O aplicativo Lumosity, foi desenvolvido por desings e
cientistas, existem diversas atividades que o usuário pode realizar diariamente para melhorar aspectos
da memória, atenção, velocidade de raciocínio e resolução de problemas. Disponível para iOS e
Android. O aplicativo Fit Brains Trainer foi desenvolvido por neurocientistas. Seu principal objetivo é
estimular a capacidade de memória, foco e velocidade cerebral. Foi baixado mais de 4 milhões de
vezes, de acordo com Google Play. Apresenta bons resultados, segundo o depoimento de muitos
usuários. Disponível para iOS e Android. O Sudoku que é um clássico mundial, é um quebra cabeça
baseado na lógica de números e na disposição dos números de 1 a 9 nos diversos quadrantes. Várias
versões estão disponíveis para iOS e Android. Esse jogo estimula o raciocínio lógico e a resolução de
problemas. Existem diversos aplicativos que auxiliam no raciocínio lógico, porém os apresentados, de
acordo com as pesquisas realizadas, têm um número elevado de adeptos e um feedback positivo. O
raciocínio lógico está relacionado desde às atividades mais simples do dia a dia como as mais
complexas, já que a lógica está relacionada com a organização dos pensamentos. O raciocínio lógico
está associado diretamente com a matemática, o estímulo para desenvolver a concentração, a memória
e a resolução de problemas, consequentemente tem impacto positivo no aprendizado de matemática.
Palavras-chave: raciocínio lógico, aplicativo, aprendizagem, matemática.
1. Discente do Curso de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2. Docente, Ciência da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano - Campus Iporá.
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MATEMÁTICA NO RELEVO BRASILEIRO

Carvalho, A. M. de1 ;Cunha, C.R.2 ; Silva, J. A. Veerdenburgue 3; Damacena, J. E. L. 4 ; Costa, N. K. P. 5
O relevo brasileiro possui grandes variações regionais, sendo constituído, por planalto, serra, vale,
depressão, cordilheira, montanha, colina e planície. Este experimento propõe aos alunos observarem
a formação do relevo, e utilizar os conteúdos matemáticos para a diferenciação do relevo, vão de
geometria plana, paralelismo entre planos, projeções ortogonais à geometria espacial. O objetivo deste
trabalho é a construção de uma maquete que represente o revelo brasileiro através de conhecimento
matemático sobre geometria espacial. Os materiais a ser utilizados serão: massa de modelar; palitos
de sorvete; linha de costura (ou anzol); régua; isopor, para montar maquetes que exemplifiquem os
tipos de relevo utilizando a plataforma matemática como forma de demonstrar a precisão das
características dos tipos de relevos. Assim, mostrar que o relevo é obtido pela intersecção com planos
paralelos que mantêm a mesma distância entre si, relacionar as alturas das características do relevo
que os classifica. Destarte, é visível a matemática no relevo.

Palavras-Chave: relevo, plataforma matemática, geometria espacial.

1 Allice Martins de Carvalho, aluna, 2º ano ensino médio, Instituição Colégio Engemed1,
2 Carla Rodrigues Cunha, Graduada em Ciências Biológicas, Especialista, Instituição Colégio Engemed2,
3 João Antônio Veerdenburgue Silva, aluno, 2º ano ensino médio, Instituição Colégio Engemed 3,
4 Juliane Eduarda Lacerda Damacena, aluna, 2º ano ensino médio, Instituição Colégio Engemed 4,
5 Nádia Kellen Pereira Costa, aluna, 2º ano ensino médio, Instituição Colégio Engemed 5.
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MOTOR V6 SOLENOIDE: uma alternativa sustentável de energia.
Moraes, R. I.1; Alves, J. M. S.2; Assis, F. R.3; Rocha, I. G. R.4; Peres, A. A. R. P.5; Ávila, V. F.6;
Itacarambi, D. S.7; Campos, G. P.8; Alves, D. A. V.9; Santos, V. S.10.

O nosso protótipo de motor solenoide poderá fazer um carrinho se movimentar e até produzir energia
para uma lâmpada de LED. Com ele os brasileiros poderiam ter uma alternativa mais limpa e diferente
da energia. O motor funciona com um prego e um eletroímã, o qual puxará o prego, um virabrequim vai
junto com o prego que desliga o eletroímã. Quando o virabrequim volta, ele puxa o prego e liga o
eletroímã. Então o prego e o eletroímã funcionam similares aos pistões de um motor a combustão. O
motor move as turbinas de forma acelerada para gerar rotações. Com esse motor, quando a turbina
gira, é produzido energia, a qual será utilizada para movimentar um carrinho. Hoje em dia, a poluição
é um fator preocupante, então a troca de motores a combustão por motores solenoides é uma opção
sustentável. Desse modo, espera-se que esse o motor seja de baixo custo e elétrico ao invés de ser a
combustão.

1 Rian Itacarambi Moraes, 8º ano, Colégio Exato.
2 João Mário Silva Alves, 8º ano, Colégio Exato.
3 Felipe Rodrigues de Assis, 8º ano, Colégio Exato.
4 Iury Gabriel Ribeiro Rocha, 8º ano, Colégio Exato.
5Antônio Augusto Ribeiro Padilha Peres, 8º ano, Colégio Exato.
6 Vinícius Fagundes Ávila, 8º ano, Colégio Exato.
7Diogo Santos Itacarambi, 8º ano, Colégio Exato.
8 Guilherme Pereira Campos, 8º ano, Colégio Exato.
9 Daniel Augusto Vilela Alves, 8º ano, Colégio Exato.
10 Viviane Sousa Santos, Professora, Colégio Exato.
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O TUBO DE RUBENS: A matemática das ondas estacionárias em tubos fechados
Cunha, A. S. Q1, Machado G. B.2, Sousa, K. A. B3, Lopes, S. O. P.4, Silva, R. S. B.5
Os trabalhos de Araújo (2009), Silva (2010), Reis (2013), Cerbare (2009) e Santas (2004), a respeito
da relação entre as atividades experimentais e a aprendizagem dos estudantes apontam que estas são
fundamentais para a melhoria das relações de ensino aprendizagem no ensino de Física. Acreditamos
então que a introdução de mais atividades experimentais em sala de aula ajuda a melhorar a
visualização dos fenômenos físicos, bem como a motivação dos alunos e consequentemente sua
aprendizagem. O produto educacional gerado para a feira de ciências será um experimento
denominado Tubo de Rubens, também conhecido como um tubo de chama de onda estacionária que
foi inventado pelo físico alemão Heinrich Rubens, em 1905. Este experimento mostra graficamente a
relação entre as ondas sonoras e de pressão sonora. O protótipo é constituído de um tubo fechado,
com um alto-falante em uma das suas extremidades e gás GLP em seu interior. Por meio de pequenos
furos o gás é liberado e entra em combustão, e devido à diferença de pressão do gás, dentro do tubo,
produzida pela frequência de oscilação do alto-falante, as chamas produzem um padrão de ondas
estacionárias. Este padrão é representado através das diferentes alturas das chamas oriundas da
queima do gás em furos contidos ao longo do tubo. O objetivo é demonstrar, através deste experimento,
que as chamas produzidas pelo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) são sensíveis ao som, e através das
ondas formadas pelas chamas, através da variação de frequência sonora, calcular a velocidade do som
nesse gás. O resultado esperado, com este experimento, é poder demonstrar para os participantes da
feira, de maneira lúdica e contextualizada, os conceitos de ondas mecânicas, tais como frequência,
comprimento de onda, velocidade do som, ondas estacionárias e ressonância. Em particular, os
visitantes poderão observar a variação das alturas das chamas, de acordo com o ritmo da musical
emitido por uma fonte sonora e visualizar os comprimentos de onda (λ) das ondas estacionárias no
tubo de acordo com a variação da frequência ( f ) sonora emitida e compreender como é possível fazer
o cálculo da velocidade do som ( v ) nesse gás usando a equação geral da ondulatória v =λ. f
Palavras - chave: Tubo de Rubens, onda estacionária, velocidade do som.
1. Alan Sousa de Queiroz Cunha, Ensino Médio, Col. Ariston Gomes da Silva, Iporá
2. Guilherme Borges Machado, Ensino Médio, Col. Ariston Gomes da Silva, Iporá
3. Kaio Augusto Barros Sousa, Ensino Médio, Col. Ariston Gomes da Silva, Iporá
4. Suzana Oliveira Paranaguá Lopes, Ensino Médio, Col. Ariston Gomes da Silva, Iporá
5. Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestre no Ensino de Física, Col. Ariston Gomes da Silva, Iporá

75

VII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IFGOIANO CAMPUS IPORÁ
“A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO”

Anexo 1 – Normas da Semana Nacional
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES

Serão aceitos na VII Semana De Ciência e Tecnologia IFGoiano Campus Iporá- 2017
resumos simples de trabalhos de pesquisas com resultados parciais ou finais. Todos deverão ser escritos
na língua portuguesa, redigidos em papel A4, margens de 2 cm, fonte Times New Roman tamanho11,
espaçamento entre linhas 1,5 com título apresentado em negrito com letras maiúsculas, com exceções de
terminologias escritas em inglês e/ou em latim (Ex. in vitro, nome de espécies). Os nomes dos autores
devem ser apresentados logo abaixo do título e suas filiações devem ser indicadas por números arábicos
sobrescritos ao final do último sobrenome de cada autor. Salienta-se que o nome do (a) autor(a) que irá
apresentar o trabalho (em forma de pôster), deverá estar grifado. Nas descrições das filiações de
autores estudantes deverão constar: nome do curso ao qual está vinculado, nome da instituição, indicação
do tipo de bolsa (se PIBIC, PIBIT, IF Goiano ou outra), aluno voluntário do Programa PIVIC ou ainda
se estagiário de atividades extracurriculares. Nas descrições dos orientadores deverão constar: se docente
ou técnico administrativo, graduação, máxima titularidade e instituição no qual o trabalho foi
desenvolvido.
O resumo deverá conter no máximo 2000 caracteres, incluindo os espaços, devendo o mesmo
ser estruturado levando em consideração uma breve introdução, objetivos, material e métodos,
resultados, discussão e conclusão. O título do trabalho deve ser sucinto, claro e chamativo, fazendo
menção aos principais achados do estudo (ver modelo).
Depois de recebidos pela Comissão Científica da VII Semana de Ciência e Tecnologia
IFGoiano Campus Iporá, os resumos serão encaminhados para revisores relacionados à área do
respectivo resumo, os quais emitirão parecer favorável ou não à apresentação do mesmo.
Os seguintes critérios serão considerados na avaliação dos resumos recebidos: relevância do tema;
coerência metodológica e do texto, encadeamento lógico entre as partes do resumo; linguagem clara, e
objetivo coerente e concisa.
Uma vez aceito/aprovado e apresentado no evento, o resumo será publicado nos Anais da VII Semana
de Ciência e Tecnologia IFGoiano Campus Iporá.
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Anexo 2- Normas da Feira de Ciência e Tecnologia
Serão aceitos resumos simples de trabalhos de pesquisas (com resultados parciais ou finais). Todos
deverão ser escritos em língua portuguesa, redigidos em papel A4, margens de 2 cm, fonte Arial tamanho 11,
espaçamento entre linhas 1,5 com título apresentado em negrito com letras maiúsculas, com exceções de
terminologias escritas em inglês e/ou em latim (Ex. in vitro, nome de espécies). O nome dos autores deve ser
apresentado logo abaixo do título e indicadas por algarismos arábicos sobrescritos ao final do último sobrenome
de cada autor.
Para cada autor deverá ser criada uma nota de rodapé especificando: nome do aluno, curso ao qual está
vinculado, nome da instituição, indicação do tipo de bolsa se houver (se PIBIC, PIBIT, IF Goiano ou outra), aluno
voluntário do Programa PIVIC ou ainda se estagiário de atividades extracurriculares. Nas descrições dos
orientadores deverão constar: nome completo, cargo/função, graduação, máxima titularidade e nome da instituição
no qual o trabalho foi desenvolvido.
O resumo deverá conter no máximo 1750 caracteres, incluindo os espaços, devendo o mesmo ser
estruturado levando em consideração uma breve introdução, objetivos, material e métodos, resultados esperados,
discussão e conclusão. O título do trabalho deve ser sucinto, claro e chamativo, fazendo menção aos principais
achados do estudo (Anexo II).
Depois de recebidos pela comissão avaliadora da Feira de Ciências, os resumos serão encaminhados ao
comitê científico, que emitirá nota de avaliação. Os critérios considerados na avaliação dos resumos estão no item
3 deste Edital. Uma vez aprovado, o resumo será publicado nos Anais da VII Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia.
Para a exposição dos trabalhos deverão ser utilizados banners de tamanho 0,90 x 1,20 m.
O protótipo desenvolvido pelo grupo deve observar os seguintes critérios:
•

Não será permitido utilizar exemplares vivos (Lei 2905/11 - Proíbe a utilização de animais em pesquisas
que possam lhes causar sofrimento físico ou psicológico).

•

Não será permitido o uso de materiais, produtos químicos ou quaisquer outros materiais de consumo
adquiridos pelo IF Goiano – Campus Iporá.

•

Também não será permitido o uso de substâncias que possam causar algum perigo (ácidos e bases fortes,
substâncias cancerígenas, inflamáveis, entre outras), sem a devida supervisão do orientador ou
coorientador, bem como realizar reações que liberem gases tóxicos ou inflamáveis.

77

