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MEDIDAS MORFOMÉTRICAS NA IMPUTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GENÉTICA DE PEIXES
REDONDOS
Botelho, H.A.;¹ Costa, A.C.; ² Freitas, R.T.F.; ³ Balestre, M.; 4 Café, M.B. 5

Os modelos de mistura são promissores para a imputação da composição genética baseada no
fenótipo, especialmente em cruzamentos de animais com pais desconhecidos. Desta forma,
objetivou-se no presente trabalho imputar a composição genética de peixes redondos com base nas
medidas morfométricas e peso corporal com dados faltantes de pedigree. Foram utilizados 96
peixes redondos cultivados durante 495 dias em laboratório de recirculação de água. Ao final do
experimento foram tomadas as seguintes medidas morfométricas: comprimento padrão,
comprimento da cabeça, altura do corpo e largura do corpo. Duas análises foram realizadas: uma
para validação da imputação e outra para a imputação de uma composição genética de animais
considerados híbridos avançados (pós F1). Em ambas as análises, foram usados modelos mistos
lineares com uma mistura de distribuições normais para imputar a composição genética do peixe
com base no fenótipo. Foi possível discernir cinco grupos genéticos (três espécies puras e dois
híbridos), bem como híbridos pós-F1. Houve uma correlação significativa e positiva entre
composições genéticas obtidas por imputação, com 40% de correlações moderadas (0,3 ≤ r ≤ 0,7)
e 60 % de correlações altas (r> 0,7). Além disso, as imputações foram altamente concordantes para
diferentes tipos de características (Correlação média de 0,72). Os peixes classificados como
híbridos avançados apresentavam composição genética com alta probabilidade de pertencer a
genótipos conhecidos. Os modelos mistos de mistura provaram ser uma técnica complementar
aplicável a análise, visando inferir a composição genética dos animais quando a abordagem
molecular não for suficientemente informativa e não houver dados de pedigree.
Palavras-chave: Correlações, Genótipos, Modelos Mistos, Pedigree
1

Discente de Doutorado em Zootecnia, Bolsista CAPES, UFG - Campus Goiânia (GO).

2

Docente, Zootecnista, Doutor em Zootecnia, IF Goiano - Campus Rio Verde (GO).

3

Docente, Zootecnista, Doutor em Zootecnia, UFLA - Lavras (MG).

4

Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Genética, UFLA - Lavras (MG).

5

Docente, Médico Veterinário, Doutor em Zootecnia, UFG - Campus Goiânia (GO).
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DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE CULTIVO PARA ALEVINOS DE CURIMBA Prochilodus
lineatus
Botelho, H.A.;¹ Costa, A.C.; ² Leira, M.H.; ³ Freitas, R.T.F.; 4 Café, M.B. 5
A variação do crescimento com a densidade populacional representa um dos mais importantes
tópicos relacionados ao cultivo de organismos aquáticos. Objetivou-se neste trabalho avaliar os
efeitos de diferentes densidades de estocagem no cultivo de curimba (Prochilodus lineatus) em
tanques-rede, sobre o ganho de peso, parâmetros morfométricos, consumo de ração e
sobrevivência. Os peixes foram distribuídos de acordo com o delineamento experimental
inteiramente casualizado com 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos de 4 diferentes
densidades de estocagem (150, 300, 450, 600 alevinos/m3). Foram utilizados 24.000 alevinos,
distribuídos em 16 tanques-rede. Não foram observadas diferenças significativas nas variáveis de
desempenho ganho de peso médio, peso final médio, comprimento padrão, comprimento de cabeça
e largura do corpo (P>0,05). Houve diferença significativa na sobrevivência dos peixes e consumo
de ração (P<0,05). A densidade de 600 alevinos apresentou melhor sobrevivência. O consumo de
ração obteve o ápice na maior densidade de estocagem (600 peixes/m³). Vários fatores
influenciaram a sobrevivência dos animais confinados em tanques-rede como a qualidade de água,
a densidade populacional elevada, excesso de alimentação, transmissão de doenças e o estresse.
A biomassa final e o consumo de ração devem ser considerados um importante fator de produção,
e está diretamente relacionada à densidade de estocagem. No entanto, é necessário que haja um
manejo correto para que se tenham condições adequadas para os peixes e o ambiente de cultivo.
De acordo com este estudo, pode-se inferir que o maior número de peixes nos tanques-rede
influencia de maneira direta a biomassa final e o consumo de ração.
Palavras-chave: Biomassa, Consumo, Crescimento, Estocagem, Peso
1

Discente de Doutorado em Zootecnia, Bolsista CAPES, UFG - Campus Goiânia (GO).

2

Docente, Zootecnista, Doutor em Zootecnia, IF Goiano - Campus Rio Verde (GO).

3

Docente, Zootecnista, Doutor em Zootecnia, UFLA - Lavras (MG).

4

Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Genética, UFLA - Lavras (MG).

5
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PARÂMETROS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURAPECUÁRIA NA FAZENDA SINUELO, EM ALIANÇA DO TOCANTINS – TO
Sousa, J.A.1; Paim, T.P.2; Santana, M.M.3
Alvarenga e Noce (2005) descrevem a integração lavoura-pecuária (ILP) como a diversificação, a
rotação, a consorciação ou a sucessão das atividades de agricultura e pecuária dentro da
propriedade rural, de forma harmônica, em um mesmo sistema, para que haja benefícios para
ambas. Objetivou-se neste trabalho quantificar parâmetros de custos de produção em sistema de
integração lavoura e pecuária. Realizou-se estudo de caso, na Fazenda Sinuelo, município de
Aliança do Tocantins, onde obteve-se os dados com pesquisa semiestruturada, aplicando-se a
técnica quantitativa para mensuração dos dados, classificando os componentes de custo conforme
método por absorção. Apesar do sistema de produção ser do tipo integrado, no tratamento dos
dados classificou-se cada atividade em diferentes centros de custo e a análise contemplou dados
de 2014 a 2016. No primeiro ano a lavoura de soja absorveu 100% do custo de produção, em 2015
com a integração do gado de corte a pasto, os custos foram diluídos em 34,6% para a soja e 65,4%
para o gado de corte. No último ano a soja apropriou 22,2% dos custos, o gado de corte 59,6% e a
lavoura de milho 18,2%. Devido ao sistema de integração, os custos indiretos representaram em
média 73,3% e o sistema de rateio utilizado foi o Valor Bruto da Produção. Identificou-se que o
sistema de integração reduziu significativamente os custos de produção das atividades a cada ano,
com a incorporação de uma nova atividade, sendo que a redução no custo da soja apresentou
resultados mais expressivos, equivalente a 42,1% entre o primeiro e o último ano analisado. Além
do impacto positivo com a diluição dos gastos, os sistemas integrados permitem adoção de novas
tecnologias produtivas que favorecem o desempenho ambiental da produção agropecuária.

Palavras-chave: custo de produção, Integração, ILP, sustentabilidade.

1
2
3

Egresso do Curso de Tecnologia em Agronegócio - IF Goiano - Campus Iporá.
Técnico Administrativo – Médico Veterinário - IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Economista, Mestre em Agronegócio - IF Goiano - Campus Iporá.
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COAGULAÇÃO DE ÁGUAS CINZA COM SULFATO DE ALUMÍNIO
Maia, D. T.1; Neves, A. F. P.1; Miranda, J. E. S.2

Com a crescente escassez de água, a busca de meios para o reuso da mesma é cada vez mais
necessário e indispensável. A proposta deste experimento foi calcular as proporções adequadas de
coagulante para o sistema de tratamento caseiro, o qual pretende tratar águas cinzas provenientes
de lavagens domésticas de roupas. Para isso utilizou pipeta graduada de 50 ml, funil de haste longa,
tubos de ensaio, relógio mecânico e sulfato de alumínio. Foram coletados 3L de água do ciclo de
lavagem e enxágue de uma máquina de lavar residencial, com o intuito de formar uma amostra
uniforme. Utilizou amostras de 15ml com adição de coagulante em quatro proporções: 1, 0,5, 0,34
e 0,25ml. Observou as características físicas das amostras a olho nu. Após 7 minutos começou a
coagulação, em 30 minutos as amostras demonstraram baixa turbidez aparente, em 1 hora houve
formação de material coagulado suspenso nas amostras, a turbidez aparente manteve-se a mesma
do tempo anterior. A diferença entre essas duas últimas foi o adensamento do material, que diminuiu
da primeira para a última amostra, neste momento iniciando a decantação. Em 1,5 horas as
amostras demonstram baixa turbidez já com a concentração do material decantado. Em 2 horas as
amostras estavam transparentes, sem odor, material coagulado no fundo de todas as amostras,
diferindo entre elas apenas o adensamento do material coagulado. Com isso, concluímos que se
pode trabalhar com todas as dosagens apresentadas, pois todas demonstram os mesmos
resultados para o tipo de água utilizado. Contudo a escolha vai depender do adensamento final do
material coagulado para que se tenha maior aproveitamento do sistema. Sugerimos mais estudos
voltados para utilização de materiais e compostos acessíveis para a população.

Palavras-chave: Tratamento de água, reuso de água, recursos hídricos.
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ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE JABUTICABA E ARAÇÁ UNA UTILIZANDO VÁRIAS
CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO INDOLBUTÍRICO
Oliveira, M. S. P.1; Dantas, I. K. P.1; Freitas, C. E. M.2; Duarte, J. C. 2; Assis, R. L.3
A estaquia é uma técnica 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. A família
Myrtaceae tem diversas espécies que possuem frutos comestíveis pouco explorados como os
araçás do gênero Psidium. Além desses, as jabuticabas também apresentam grande potencial na
fruticultura, embora ainda explorada em pomares domiciliares e não comerciais. No caso da
jabuticabeira, as plantas propagadas por sementes apresentam longo período juvenil, sendo a
propagação assexuada uma boa estratégia para superar esta dificuldade. O objetivo deste estudo
foi avaliar o efeito da aplicação de Ácido indolbutírico (AIB) em diferentes dosagens e de dois
substratos no enraizamento de estacas de araçá una e jabuticabeira. 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 concentrações
de 0; 1000; 2000; 3000 e 4000 mg L-1 por 10 segundos sendo posteriormente colocadas em
substratos areia e substrato comercial. Não se obteve resultados de enraizamento de estacas de
araçá una nas condições avaliadas. Para estacas de jabuticabeira o substrato comercial apresentou
melhores resultados no número de estacas brotadas ao final do experimento.

Palavras-chave: Propagação; Myrtaceae; Substrato.
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AVALIAÇÃO DA ÁREA FOLIAR DAS CULTIVARES E HÍBRIDOS DE MILHETO SOB
DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO
Duarte, J.C.1; Freitas C.E.M.1; Dantas, I.K.P.2; Oliveira, M.S.M.P.2 Assis, R.L.3.
O milheto (Pennisetum glaucum L.) é altamente resistente à seca com boa adaptabilidade a solos
de baixa fertilidade e capacidade de produção, além de excelente forrageira, sendo de fácil
implantação e bom desenvolvimento. A deficiência hídrica provoca alterações no desenvolvimento
das plantas e da área foliar, o que interfere no potencial de produtividade. O objetivo do estudo foi
a seleção de cultivares e híbridos de milheto com melhor desempenho na eficiência no consumo de
água comparativos com a cultura do sorgo e milho. O experimento foi conduzido em casa de
vegetação do Instituto Federal Goiano-Campus Iporá. O delineamento utilizado foi em blocos ao
acaso, em esquema fatorial 7 x 4 (quatro cultivares de milheto, dois híbridos de sorgo e um híbrido
de milho), com três níveis de disponibilidades hídricas (100%, 87,5% e 75% do teor de água na
capacidade de campo) com quatro repetições. A área foliar foi determinada logo após o corte da
parte aérea das plantas sendo obtida indiretamente através do produto das medidas de seu
comprimento e largura (medidas com trena) multiplicadas pelo coeficiente de 0,56 (Pires et al.,
2007). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias dos parâmetros
avaliados pelo teste Tukey a 0,05 de probabilidade. A medida que diminui a disponibilidade de água
no solo, ocorre a redução da área foliar. No menor nível de disponibilidade de água não ocorreu
diferença na área foliar entre os materiais estudados. Conclui-se que nas condições estudadas a
diminuição da disponibilidade hídrica afetou negativamente a produção da área foliar.

Palavras-chave: Pennisetum glaucum L., Deficiência hídrica,
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OCORRÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DE PERCEVEJO-DE-RENDA EM Passiflora edulis
(MALPIGHIALES: PASSIFLORACEAE)
Moreira, A.M.1; Silva, F. S.2; Castro, I. R.;3 Bottega, D. B.4; Coelho, L. B. N.5

Os percevejos-de-renda, são insetos diminutos (aproximadamente 0,5 cm quando adultos)
encontrados na região abaxial das folhas. Estes são sugadores de seiva e em grande população
ocasiona perda de área fotossintética da planta, causando definhamento e morte da planta. O
presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das espécies de percevejo-de-renda
presentes no maracujá (Passiflora edulis). Os insetos foram coletados de forma direta, manual,
sobre exemplares de P. edulis na fazenda escola do IF Goiano campus Iporá. Os adultos coletados
e ninfas foram acondicionados em frasco pequenos, contendo álcool absoluto. Em seguida,
encaminhados a universidade federal do Rio de Janeiro, na qual a identificação dos exemplares,
que foi realizada pela pesquisadora Luci Boa Nova Coelho. O levantamento resultou na identificação
da espécie Gargaphia lunulata (Mayr,1865) que pertence à família Tingidae. Está espécie
encontrada não está entre os percevejos consideradas mais danosas ao maracujazeiro (Passiflora
spp.), embora vários autores tenham mencionado à ocorrência da espécie na cultivar. Mas não
mencionaram danos significativos. Sendo estes percevejos classificados como praga secundária na
cultura do maracujazeiro.

Palavras-chave: Maracujá, Gargaphia lunulata, MIP.
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MORTALIDADE DE Zabrotes subfasciatus SUBMETIDO AO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS
DE Schinus molle
Peres, M.S.1; Lodi, A. P. da S. C.2; Condé, C. A. da S. dos. R.2; Souza, de L.2; Cazal, C.M.3;
Bottega, D.B.4
O caruncho do feijão Zabrotes subfasciatus, tem importância agronômica por ser um inseto-praga
que ataca grãos armazenados de feijão-comum. O objetivo desse trabalho foi avaliar a mortalidade
de Z. subfasciatus submetidos a diferentes doses do óleo essencial das folhas de Schinus molle. O
óleo essencial foi extraído pela técnica de hidrodestilação. O experimento foi conduzido no
laboratório de Entomologia do campus Iporá, e foi composto por 7 tratamentos, sendo: 0µL, 1µL,
2,5µL, 5µL, 10µL, 20µL e 30µL do óleo essencial das folhas de S. molle. Cada tratamento conteve
5 repetições, com delineamento inteiramente casualizado. As repetições foram compostas por potes
de vidro de aproximadamente 42,3 cm3, com fundo forrado com papel filtro, contendo 10 g de feijão
comum, e no interior de cada pote foi pipetado as doses de cada tratamento. Os insetos foram
colocados posteriormente, sendo que foram liberados 7 casais de Z. subfasciatus recém-emergidos,
oriundos da criação estoque do laboratório de Entomologia do IF Goiano campus Iporá. Utilizou-se
papel filme de PVC transparente para fechar a parte superior, com pequenos furos para a livre
circulação de ar no interior do pote. O parâmetro avaliado foi: o número de insetos mortos, com 06,
12, 24, 48, 72 e 96 horas. Para análise estatística, os dados foram submetidos à análise de variância
e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Pode-se concluir que o óleo essencial de S.
molle apresenta mortalidade sobre o caruncho Z. subfasciatus, a dose de 20 µL apresentou
eficiência de controle após 12 horas da aplicação.

Palavras-chave: Mip, Caruncho, Pimenteira-bastarda.
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NOMES PRÓPRIOS GRAFADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS: DESVELANDO SUJEITOS DA
HISTÓRIA DE HIDROLÂNDIA
Souza, A. C. D. de1; Soares, V. B.2; Chaves da Silva, R.3
A pesquisa consistiu em uma investigação histórica sobre as trajetórias de sujeitos históricos que,
pela importância alcançada para a história de Hidrolândia, tiveram seus nomes grafados nas três
maiores escolas públicas da cidade: Maria Augusta Machado, José Amâncio de Souza Pinto e
Manoel Mendonça. Na pesquisa sobre Augusta Machado, investigamos fontes do Arquivo Histórico
Estadual, datadas de 1916 a 1919, e que revelaram aspectos da realidade educacional da época
no distrito de Santo Antônio das Grimpas (Hidrolândia): número de alunos(as), faixas etárias, os
conceitos emitidos como forma de avaliação, materiais utilizados, a origem familiar desses
estudantes. Verificamos que Augusta Machado foi uma das primeiras professoras de Hidrolândia,
tendo lecionado de 1916 até início da década de 60. Na investigação sobre José Amâncio,
constatamos, em fontes do Arquivo Histórico e do IPEHBC, que, na década de 1910, foi inspetor
escolar no distrito. Era responsável por fiscalizar a instrução para a Secretaria do Interior e Justiça.
José Amâncio foi uma das principais lideranças políticas na luta pela emancipação do distrito e foi
nomeado, em 1930, por Pedro Ludovico o primeiro prefeito do recém-criado município de
Hidrolândia. No tocante à trajetória de Manoel Mendonça, a pesquisa se deu nos arquivos da
Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Encontramos poucas informações sobre sua
atuação como vereador (1953 a 1956). Como deputado estadual (1967-1971, 1971-1975), além do
fato de ter sido um dos primeiros deputados estaduais, nascido em Hidrolândia, constatamos seu
dinamismo político na Assembleia, notadamente, na defesa de seus ideais políticos conservadores
e dos projetos políticos da ARENA nessa casa parlamentar.

Palavras-chave: Hidrolândia, História Local, Espaços Públicos, Memória, Sujeitos Históricos.
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ANÁLISE SOBRE O SISTEMA GERENCIAL DE UMA PROPRIEDADE RURAL
ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
IPORÁ-GO.
Leão, P.1; Lima, S. F.2; Santana, S. N.3; Vale, N. K. A. do4; Araújo, R. N5, Sousa, A. dos S6.

O controle gerencial é um instrumento importante em todos os segmentos do Agronegócio. No que
se referem às propriedades rurais, também se faz necessária à utilização deste tipo de gerência,
independente de seu tamanho (pequena, média ou grande). Nesse sentido, surge a Contabilidade
rural, aprimorando a gestão das atividades desenvolvidas “dentro da porteira”, permitindo ao
produtor, por meio das informações contábeis, acompanhar e controlar o desempenho da gestão
da unidade produtiva, identificando forças e fraquezas importantes na tomada de decisão. Sendo
assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o sistema gerencial de uma propriedade
especializada na produção de hortaliças, no município de Iporá-GO. Foi adotada como metodologia,
a pesquisa descritiva e exploratória com ênfase na abordagem qualitativa. A unidade produtiva
analisada possui cerca de nove hectares destinados à horticultura e caracteriza-se sob o ponto de
vista social e jurídico como agricultura familiar, onde as variedades hortícolas cultivadas são: alface,
abóbora, jiló, tomate, mandioca, milho, pimentão, pimenta de cheiro, feijão e melancia, produtos
estes comercializados em feiras-livres e na Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Iporá
e Região (COOMAFIR). Constatou-se que, o gestor da propriedade não utiliza sistemas de controles
gerenciais, devido à escassez de conhecimento técnico, das novas tecnologias e do uso,
acarretando problemas como ineficiência dos resultados financeiros. Dessa maneira, conclui-se que
a ausência desses sistemas dificulta a identificação e diminuição dos custos, bem como a
prevenção e correção de falhas que provocam prejuízos e interferem na maximização das receitas.

Palavras-chave: Controle gerencial. Propriedade rural. Contabilidade rural.
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CORRELAÇÃO ENTRE A ADOÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA E O GRAU DE
ESCOLARIDADE DOS PRODUTORES DE HORTALIÇAS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO.
Santana, S.N.1; Leão, P.2; Vale, N. K. A. do3.

A Agricultura Orgânica é um modelo de produção agrícola que defende a sustentabilidade, o uso
da água de forma consciente, a dependência mínima de insumos externos, o uso de fertilizantes
orgânicos, a preservação do lençol freático e a regeneração dos ecossistemas. Este modelo
produtivo é comprometido com a sanidade de produção, processamento, transporte, distribuição e
comercialização de alimentos, sendo que, quando estes não são adquiridos através de um produtor
conhecido, a única garantia que o consumidor dispõe é a presença do selo da instituição que avalia
se o produto está de acordo com as normas vigentes de produção orgânica. Objetivou-se neste
trabalho aferir numericamente o grau de relação entre as variáveis: adoção da agricultura orgânica
e nível de escolaridade dos produtores de hortaliças do município de Iporá-Go. Para isso, utilizouse o Coeficiente de correlação de Pearson (r) e os dados foram tabulados e tratados no software
GRETL. Os dados primários foram obtidos através da aplicação de questionário com perguntas
fechadas; a amostragem formou-se por 36 produtores de três feiras livres realizadas no município
de Iporá-Go. Considerando que na correlação baixa, a taxa vai de 0,00 a 0,4; moderada, a taxa que
vai de 0,4 a 0,7; alta, a taxa de 0,7 a 1,00, diagnosticou-se que a correlação entre a adoção da
agricultura orgânica e o grau de escolaridade é de (r= 0,104) 10,4%. Essa baixa correlação
evidencia que a adoção da prática é independente do grau de escolaridade, já que 30,56% dos
entrevistados possuem o nível fundamental completo e 19,44% incompleto, 22,22% médio completo
e 8,33% incompleto, 2,78% curso técnico e 16,67% o nível superior e, esses atores mostraram-se
indiferentes quanto à adoção da prática.

Palavras-chave: Agricultura orgânica. Análise de correlação.
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EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA PELO MILHETO, SORGO E MILHO EM DIFERENTES
CONDIÇÕES HÍDRICAS

DANTAS, I. K.P.;1 DUARTE, J. C.; 2 OLIVEIRA, M. S. de P.; 3 FREITAS, C. E. de M.; 4 ASSIS, R.L.5
As culturas como sorgo, milheto e milho são comumente empregadas na região do cerrado
brasileiro principalmente na entressafra das culturas de verão, estando sujeitas as variações
climáticas, como a baixa precipitação hídrica. Entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento
de novos híbridos e cultivares destas gramíneas em relação ao consumo de água. Objetivou-se
com este trabalho a seleção de cultivares e híbridos de milheto com melhor desempenho na
eficiência no consumo de água comparativos com a cultura do sorgo e milho. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação do Instituto Federal Goiano-Campus Iporá. Utilizou-se o
delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 7 x 3 (quatro cultivares de milheto, dois
híbridos de sorgo e um híbrido de milho), com três disponibilidades hídricas (100%, 87,5% e 75%
da capacidade de campo) e quatro repetições. Diariamente todos os vasos foram pesados para
reposição da água consumida por evapotranspiração de acordo com as diferentes disponibilidades
hídricas do solo. As variáveis avaliadas foram: fitomassa verde e seca da parte aérea. A diminuição
da disponibilidade hídrica afetou negativamente a produção de fitomassa verde e seca. Os milhetos
ADR300 e ADR500 se destacaram em relação aos outros materiais, por apresentarem uma maior
produção de fitomassa no menor índice de disponibilidade hídrica. As cultivares e híbridos de
milheto proporcionaram uma maior eficiência no uso da água, quando comparado ao milho e ao
sorgo, sendo portanto indicado para plantio na safrinha.
Palavras-chave: déficit hídrico, Pennisetum glaucum, consumo de água, gramíneas.

1

2
3
4
5

Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIBIC, IF Goiano – Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIVIC voluntário, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIBIC, IF Goiano – Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIVIC voluntário, IF Goiano – Campus Iporá.
Docente, Engenheiro Agrícola, Pós-Doutor, IF Goiano – Campus Iporá.
SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

20

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

SENSOR DE PROXIMIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS.
Grande, G. G.1; Franco, G. C.1; Miwa, G. H. S.1; Miura, H. H. W.2; Silva, A. M.2; Grande, E. T. G.3

Deficiência visual ou perda visual é a perda ou diminuição grave e irreversível da função visual que
não é corrigível com lentes ou cirurgia e que interfere com as tarefas do dia-a-dia. Segundo critérios
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) os diferentes graus de deficiência visual
podem ser classificados em: Baixa visão (leve, moderada ou profunda), próximo à cegueira e
cegueira. Diante dessa deficiência encontram-se uma diversidade de problemas como sendo as
principais: Dificuldade de locomoção, escrever, ler, identificação objetos e pessoas, dificuldade de
competição no mercado de trabalho. O objetivo do projeto é ajudar o deficiente visual quando estiver
transitando em qualquer área. Os sensores de distância ultrassônicos permitem localizar os objetos
que estão próximos ao usuário e o avisá-lo de forma mais agradável, prevenindo acidentes na parte
superior do corpo. Atualmente, existem dispositivos em bonés que emitem um sinal sonoro e/ou
vibracional para avisar de algum obstáculo à frente do usuário. Outro problema é o tamanho da
bateria utilizada adicionado um grande peso no equipamento final e com o uso prolongado se torna
um incomodo carregá-lo. Pensando em resolver estes problemas, buscou-se equipamentos
eletrônicos como: microcontroladores, sensores de proximidades, Shields, forma de alimentação e
realimentação, e desenvolveu-se o projeto elétrico do sensor visando a melhor arquitetura com
menor custo e consumo elétrico. Por fim, desenvolvimento de um protótipo de menor custo, design
atrativo, e discretos aos olhos de terceiros. Desta forma, o projeto propõe a elaboração de um
equipamento de custo acessível, melhorando a acessibilidade do deficiente visual em tarefas de
seu cotidiano.

Palavras-chave: Acessibilidade, deficiência visual, protótipo, Arduíno Nano, sensor.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO INTERATIVO SOBRE SUSTENTABILIDADE
Almeida, G. V.1; Silva, H. G.1; Silva, J. R. da1; Grande, E. T. G.2; Campos, L. M. C.3

A Sustentabilidade é um tema muito debatido atualmente, pois está diretamente relacionada ao
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros,
a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. As formas comumente apresentadas
para explorar este tema são: palestras, campanhas, panfletos informativos, ou seja, apenas
teorias, aonde muita das vezes é pouco atrativo. A proposta é trabalhar este tema de forma mais
descontraída, que vai informar e ao mesmo tempo fazer com que os usuários se divirtam. O
software intitulado “Green” tem como principal objetivo de informar os usuários sobre o tema
sustentabilidade, que é uma alternativa para um futuro mais saudável para as outras gerações.
Em primeiro momento, houve o levantamento bibliográfico sobre o assunto. Em segundo
momento, definição da tecnologia, e o terceiro momento, desenvolvimento do software. O
software mostra uma linha do tempo, onde informa sobre esse movimento sustentável, e como o
meio ambiente vem sofrendo agressões de grandes indústrias e da sociedade de forma geral. O
software também mostra alternativas de como providenciar um futuro melhor para as próximas
gerações. Em seguida, abre a opção de ser testar ou não os conhecimentos adquiridos em um
questionário. O sistema exibe uma mensagem mostrando o gabarito do quiz e a pontuação
conquistada. O software foi desenvolvimento em Delphi utilizando o bando de dados SQLITE.
O software mostra de forma diversificada como praticar sustentabilidade, que visam suprir as
necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Software, Tecnologia, Ensino.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE DOAÇÕES - LOVE THE OTHER.
Mendes,D.H. 1; Silva,T.M.1; Pains,T.T.1; Oliveira,V.H.X.1; Grande,E.T.G.2; Campos, L.M.C.3

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou em suas pesquisas em 2016 que o
Brasil é um dos países com as piores desigualdades de rendimento do mundo. Ainda com tamanha
desigualdade, muitas pessoas são solidárias e buscam ajudar os menos favorecidos por meio de
doações, entre outros movimentos. Nesse contexto, várias organizações não governamentais são
formadas com o objetivo de colaborar com as pessoas que necessitam de ajuda. Existem também
doações que acontecem através de campanhas, como dia das crianças, natal solidário entre muitas
outras. Esse projeto tem como objetivo desenvolver um software que auxiliará as pessoas que
desejam fazer doações em escala regional. O software funciona por meio de uma interface simples
e objetiva que visa facilitar e organizar as doações de roupas, brinquedos, comida e remédios. O
sistema funcionará de uma maneira facilitada, para que as pessoas consigam doar o material
desejado para famílias que estão necessitadas. Por meio do software as pessoas podem escolher
o material que estão precisando ou esta operação pode ser realizada por meio de terceiros, visto
que na maioria das vezes populações carentes não tem acesso às tecnologias. Foi realizado em
primeiro momento o levantamento de informações sobre populações carentes da região, as formas
de campanhas de doações e qual o seu alcance. Em segundo momento, foram levantadas
informações a respeito das tecnologias presentes na vida das pessoas carentes. Posteriormente,
foi decidido desenvolver um programa para computadores e dispositivos móveis que facilite e
organize a doação para pessoas carentes. Através desta iniciativa de doação, independentemente
do período do ano, busca-se alcançar as pessoas que mais necessitam.

Palavras-chave: Software, Doações, Tecnologia, Solidariedade.
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FEIRA DE ALIMENTOS ONLINE.
Portilho, F.P.1; Lima, K.C.1; Leite, L.V.B.C1, Grande, E.T.G.2; Campos, L.M.C.3.
A feira livre é uma manifestação da cultura urbana brasileira que se mantém viva apesar do
crescente avanço do desenvolvimento do comércio. Tanto nas pequenas como nas grandes
cidades, seja na periferia ou em bairros nobres, as feiras são uma oportunidade para que as
pessoas possam comprar mercadorias provenientes da agricultura familiar, que muitas vezes são
mercadorias orgânicas. Além disso, algumas feiras são formadas por produtos que não são
provenientes da agricultura familiar, mas que podem ser comercializados. Muitas pessoas não têm
disponibilidade de ir as feiras, que geralmente acontece em um dia especifico da semana. Nesse
contexto, o objetivo desse projeto é desenvolver um software que apresenta informações sobre as
feiras de alimentos do município de Iporá, sua localização e os produtos vendidos em cada uma
das feiras. Para o desenvolvimento desse software, inicialmente foi necessário realizar um
levantamento de informações referente às feiras livres de alimentos locais. Em seguida, realizamos
a modelagem do software. A plataforma Dephi será utilizada para desenvolver um aplicativo móvel
e o Banco de Dados será o SQLite. Desta forma, espera-se divulgar o trabalho dos comerciantes
das feiras que geralmente não tem acesso a marketing, além disso espera-se informar a população
sobre as feiras e seus respectivos horários, e os produtos disponíveis em cada uma delas.
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SISTEMA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM GOIÁS
Borges, A. B. P.1; Domingues, A. R. S.1, Marques, E. J.1; Bastos, E. M. O. I.1; Grande, E. T. G.2;
Campos, L. M. C3;

A Lei Estadual nº 12.121, criada no dia 05 de outubro de 1993, é responsável por tratar de doação
de sangue no estado de Goiás. Essa lei dispõe da concessão de estímulos especiais aos doadores
voluntários e sistemáticos de sangue. Os doadores devem ter carteira de identificação válida,
expedida anualmente pela Secretária de Estado de Saúde. Mesmo com condições favoráveis
oferecidas pela Lei 12.121 a prática de doação aborda uma causa bastante questionada não
somente em Goiás, mas em todo o estado brasileiro devido ao desinteresse da maioria das pessoas
em doar sangue. Devido a isso, muitos pacientes passam por diversas dificuldades de saúde por
não conseguirem a doação necessária para continuar o seu tratamento, e nos piores casos podem
vir a óbito. No entanto, o objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um aplicativo intitulado
HEMOAPP, com o intuito de facilitar as recepções de bolsas de sangue em Goiás. O
desenvolvimento do aplicativo iniciou com o entendimento do negócio e o levantamento de
requisitos. Está na fase de codificação com a linguagem de programação Delphi e com o uso do
banco de dados em MySQL. O aplicativo tem a intenção de facilitar o modelo organizacional de
doações no estado de Goiás. Desta forma, gerar maior praticidade para encontrar pessoas
interessadas em realizar doações em diversas cidades do estado, beneficiando pacientes que
aguardam essas doações.
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COLETA E AVALIAÇÃO DE ACESSOS DE FEIJÃO GUANDU (Cajanus cajans) EM IPORÁ-GO
Ribeiro, W. N.;¹ Silva, D. A. L.;² Guimarães, G. A. M.;³

O feijão guandu (Cajanus cajan) é uma leguminosa tropical que apresenta múltiplos usos,
destancando-se o uso na alimentação humana e animal e na recuperação de áreas degradadas.
Apesar de ser uma espécie autógama, o feijão guandu apresenta considerável variabilidade
genética, que pode permite a seleção de genótipos adaptados a condições específicas. O objetivo
deste trabalho foi aumentar a diversidade genética de Cajanus cajan existente no Banco de
Germoplasma na Fazenda Escola do IF Goiano – Campus Iporá. Foram coletadas sementes de
sete variedades de feijão guandu, morfologicamente diferentes das variedades IAPAR 43, Super N
e Fava Larga, e multiplicadas. A semeadura de uma linha de 2,5 m foi realizada, em período
chuvoso, com espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,1 m entre plantas. Além das variedades
comerciais IAPAR 43, Fava Larga e Super N, existem plantas de sete acessos que foram coletados
neste trabalho e também dois acessos que devido à baixa quantidade e qualidade das sementes
está sendo multiplicado. Foi realizado a caracterização fenotípica dos genótipos de guandu
encontrados e verificou-se a existência de variabilidade genética entre os acessos coletados e os
acessos de feijão guandu existentes no banco de germoplasma do IF Goiano – Campus Iporá. As
plantas desses diferentes acessos estão sendo mantidas no campo para multiplicação de sementes.
Palavras-chave: Germoplasma, genótipos, caracterização fenotípica
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AVALIAÇÃO DA PROPAGAÇÃO POR ESTAQUIA DAS ESPÉCIES CONDIMENTARES
MANJERICAO E SÁLVIA
SILVA, J.L.S.1; DIAS, M.A.2.
O método de propagação por estaquia é amplamente utilizado na propagação de diversas espécies.
Entre as principais vantagens da propagação por estacas, destaca-se a possibilidade de propagar
um grande número de plantas a partir de uma única planta matriz, considerando-se um curto espaço
de tempo, facilidade na execução, bem como o baixo custo do processo. O objetivo do trabalho foi
avaliar o efeito do tipo e tamanho de estacas na propagação por estacas de manjericão (Ocimum
basilicum L.) e de sálvia (Salvia officinalis). As estacas foram padronizadas em dois tamanhos (3
cm e 5 cm) e tipos diferentes (herbácea e lenhosa). Após o preparo, as estacas foram colocadas
em leito de areia para enraizamento. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado, sendo composto por quatro repetições de cinco estacas. Após o plantio das estacas
foi realizado o monitoramento do experimento e a coleta dos dados de brotação aos 15, 30 e 75
dias. Ao final do experimento foram contabilizadas estacas brotadas e enraizadas. Não se observou
efeito entre tipo e tamanho de estaca sobre a brotação das estacas. Ao fim do experimento não
foram detectadas estacas enraizadas.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DESKTOP PARA AUXILIAR NO
GERENCIAMENTO ESCOLAR
Ribeiro, V. M. S1, Grande, E. T. G.2

Hoje em dia, o diretor de uma escola tem muitas atribuições que antes não tinha, e com a evolução
dos processos de ensino, ele tem que se dedicar mais a outras áreas e não só a pedagógica. Por
isso, a interação com a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada, pois facilita os processos
escolares e otimiza os processos operacionais. E quando um diretor procura um software que o
ajude na gestão escolar, ele foca em encontrar um que seja simples na sua manipulação e que
atenda às suas necessidades. Estas constatações que motivaram o desenvolvimento deste projeto
que teve como principal objetivo desenvolver um software que auxilie no agendamento de atividades
avaliativas, auxiliando também no gerenciamento de horário de aulas e permitindo que os próprios
professores solicitem uns aos outros permutas de aulas, deixando assim o processo de
gerenciamento mais fácil e rápido, pois o sistema notificará ao coordenador quando ocorrer
permutas de aula. O sistema também permite que sejam gerados relatórios do horário de aulas,
permutas realizadas, calendário acadêmico e das turmas cadastradas. No desenvolvimento deste
software desktop foi utilizado a linguagem Java, juntamente com a ferramenta de desenvolvimento
NetBeans IDE, foi utilizado também um banco de dados online hospedado no servidor Hostinger,
com a linguagem SQL. O software poderá ser instalado em qualquer máquina que utilize o sistema
operacional windows, e necessitará de acesso à internet para a utilização do sistema.

Palavras-chave: Gerenciamento escolar; Permuta de aulas; Agendamento de provas.
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CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PARA ENRAIZAMENTO DE ESTACAS
EM DIFERENTES SUBSTRATOS
Freitas, C. E. M.1, Duarte, J. C.1, Oliveira, M. S. P.2, Dantas, I. K. P.2, Assis, R. L.3

A estaquia é um dos métodos mais importantes no processo de propagação vegetativa, utilizandose de plantas-matrizes selecionadas, permite manter as características desejáveis desta planta. Há
espécies que apresentam facilidade em emitir raízes de suas estacas e algumas apresentam
dificuldades no enraizamento. O experimento teve como objetivo avaliar a influência de
concentrações diferentes de AIB e dois substratos para o enraizamento de estacas semilenhosas
de espécies da família mirtácea. O trabalho foi realizado na Fazenda Escola do Instituto Federal
Goiano – Campus Iporá, desenvolvido em estufa no setor de mecanização no período de dezembro
de 2017 a março de 2018, utilizando estacas de jabuticabeira (Myrciaria cauliflora (Mart.) O.Berg) e
araçá una (Psidium myrtoides). O delineamento foi de blocos casualizados com esquema fatorial
5x2, sendo cinco concentrações de AIB (0; 1000; 2000; 3000 e 4000 mg L-1) e dois substratos (areia
e substrato comercial). Foi avaliada a emissão de brotos por estacas, e ao final, avaliou-se a
porcentagem de enraizamento, comprimento de raiz e número de raízes por estaca. Os resultados
foram analisados ao teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. Entre os tratamentos não houve efeito
significativo para a variável estacas enraizadas. Para a variável estacas brotadas, obteve-se efeito
significativo da concentração de AIB, identificando-se melhor resultado na concentração de 4000
mg L-1. Nas condições avaliadas, os resultados mostraram que o ambiente e os substratos não
foram favoráveis ao enraizamento das estacas do araçá una. No entanto para jabuticabeira,
melhores resultados foram obtidos com o substrato comercial apresentando maior número de
estacas brotadas ao final do experimento.
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CUSTO DE PRODUÇÃO NA PISCICULTURA: ESTUDO DE CASO DO PROJETO PIRARUCU
NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA – GO.
Nascimento, G.R.1; Prado, G. R. M.2; Jesus, J. S.3, Fernandes, L. C.4, Almeida, L. M.5, Santana, M.
M.6
A piscicultura é uma das atividades econômicas com grande ascensão no Brasil nos últimos anos
e o Estado de Goiás está entre os maiores produtores do país, com produção em 34 mil toneladas
em 2016. O trabalho teve como objetivo principal identificar parâmetros de custos de produção na
piscicultura no município de Iporá e região. Foi realizado um estudo de caso, através de pesquisa
semiestruturada, relacionado a atividade de criação de peixe pirarucu em tanques, no Projeto
Pirarucu, localizado entre os municípios de Israelândia e Iporá. A propriedade analisada tem 146
hectares e possui 12 tanques de peixes escavados e 3 represas. A produção compreende 4 fases,
sendo criação de alevinos de 3 a 20 cm, a fase juvenil entre 21 a 50 cm, a fase de crescimento de
50 a 90 cm e a fase de engorda e abate quando o peixe atinge 125 cm. Identificou-se que o projeto
estudado necessita de um investimento de implantação equivalente a R$ 126.300,00, sendo que
79% representa a construção dos tanques. O Custo Total estimado foi de R$ 7.939,00, para um
ciclo de produção de 24 meses, sendo que 40,5% foram gastos na fase I, na fase II os gastos
somaram 16,6%, na fase III: 16,3% e na fase IV: 26,6%, resultando no custo médio de R$ 130,00
por peixe, com 25 Kg. Ao longo do ciclo produtivo a mão de obra foi o item de custeio mais caro,
com 47,2% do custo total e a ração o de menor peso, com 4,4%. O trabalho permitiu identificar os
resultados esperados, e, segundo observações do proprietário, o serviço de máquinas para a
manutenção dos tanques além de ser o item de custeio com maior frequência é também o de maior
dificuldade, pois depende do deslocamento da máquina da cidade de Israelândia ou de Iporá e nem
sempre o serviço está disponível.
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ADUBAÇÃO FOLIAR DE BRAQUIÁRIA COM BORO
COSTA, M. A.1; CRUZ, S. J. S.2; VILELA NETO, J. G. 3; TOMAZ, M. P. P. 4; FERREIRA, F. C. V. 5;
OLIVEIRA, S. S. C. 6.

As pastagens têm grande importância para a pecuária brasileira, pois são as principais fontes de
alimentação para os ruminantes. Estima-se que mais de 80% do território utilizado para pecuária
no Brasil, foram implantados com pastagens principalmente de capim braquiária (Urochloa spp.).
Como as áreas de pastagens no Brasil são muito vastas, é de fundamental importância a realização
de estudos com um determinado nutriente em diferentes condições de solo e clima. Dito isto, o
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da aplicação foliar de boro (B) sobre o crescimento das
plantas de braquiária. O estudo foi realizado na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano –
Campus Iporá, município de Iporá – GO. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao
acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por seis doses
de B aplicadas via pulverização foliar aos 30 dias após a emergência das plântulas. As doses
utilizadas foram 0, 200, 400, 600, 800 e 1000 g de B ha-1. Aos 30 dias após a aplicação dos
tratamentos foram avaliadas as seguintes variáveis: altura de planta; índice SPAD de clorofila;
acúmulo de matéria seca e teores de B na parte aérea das plantas. Em seguida, os dados obtidos
foram submetidos à análise de variância e análise de regressão para doses de B. Após as análises
estatísticas, chegaram-se as seguintes conclusões: (i) a adubação foliar com B em plantas de
braquiária cultivadas em solo com baixa fertilidade, aumenta o crescimento e o índice de clorofila
das plantas; (ii) não foi possível a determinação da dose de máxima eficiência (DME), em função
dos aumentos lineares de crescimento.

Palavras-chave: Urochloa ruziziensis; nutrição de plantas; micronutriente; método de aplicação.
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USO DE VASOS DO TIPO LEONARD NA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO USO DE ÁGUA EM
GENÓTIPOS DE MILHO E FEIJÃO GUANDU
Campos, M. S.¹; Costa, I. O.²; Silva, D. A. L.³; Neres, J. D.4; Guimarães, G. A. M.5

Na região de cerrado brasileiro a ocorrência de estiagens é fator de reduções na produtividade das
lavouras durante a safrinha. A adoção de cultivares mais eficientes no uso da água pode atenuar
os efeitos negativos causados pela seca. Em milho e em feijão guandu existe variabilidade genética
que pode permitir a seleção de genótipos mais eficientes no uso de água. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar o uso de vasos do tipo Leonard em estudos da eficiência de uso da água
(EUA), na fase vegetativa, em genótipos de milho e de feijão guandu. O projeto foi desenvolvido em
ambiente protegido utilizando-se seis genótipos de cada espécie (milho e feijão guandu). Os
experimentos foram conduzidos no delineamento inteiramente casualizado empregando-se vasos
do tipo Leonard, confeccionados com garrafas PET, que permitem que a umidade do solo seja
mantida constantemente na capacidade de campo, por meio de capilaridade. O volume de água
resposta em cada vaso era anotado individualmente. Foram avaliados o desenvolvimento e a EUA
das plantas de milho. A EUA foi determinada pela relação entre a produção de matéria seca e o
volume de água consumido. Houve variação nos parâmetros avaliados entre os genótipos de milho
testados em 2018. No entanto, as condições ambientais (temperaturas elevadas e a umidade do
solo constantemente próxima a capacidade de campo) durante o período de condução do projeto
prejudicaram a germinação das sementes, o desenvolvimento das plantas e impossibilitaram a
avaliação dos genótipos de feijão guandu e de milho em 2017. Para essas espécies a condução de
experimento para avaliação da EUA em ambiente protegido e utilizando vasos do tipo Leonard não
é recomendada para as condições climáticas de Iporá-GO.
Palavras-chave: Zea mays, Cajanus cajan, Seca.
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AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA A SECA EM GENÓTIPOS DE MILHO
Costa, I.O.1; DIAS, M. A.2, NERES, J. D3., CAMPOS, M. S.4 GUIMARÃES, G. A. M.5
A identificação de variedades de milho tolerantes a seca pode contribuir na redução de perdas
ocasionadas por prolongados períodos sem a ocorrência de chuvas, comuns durante a segunda
safra na região central do país. Neste trabalho a tolerância a seca de genótipos de milho foi
determinada na fase inicial do desenvolvimento das plantas. Em setembro de 2017 procedeu-se o
plantio das variedades BR 206, Anhembi, Avaré, Supremo, Pipoca e Caiano. Cada genótipo foi
cultivado em quatro vasos do tipo Leonard, em casa de vegetação no setor de olericultura da
Fazenda Escola do IF Goiano Campus Iporá. Os vasos permaneceram em condições sem estresse
por seca por 30 dias e após este período a água de irrigação de dois vasos de cada genótipo foi
retirada, sendo retomada a irrigação apenas depois da planta exibir sintomas de estresse hídrico
(enrolamento das folhas). Após 5 dias do retorno da irrigação determinou-se a Massa Fresca (MF),
a Massa Seca (MS) e o teor de água da parte aérea das plantas. Neste ensaio, a variedade Caiano
e a variedade de milho de pipoca foram as mais tolerantes à seca e as variedades Supremo e
Anhembi as menos tolerantes. Em abril de 2018, procedeu-se um novo plantio utilizando as
variedades Impacto; AG 5055 PRO; SCS 154; BG 7640; Supremo; Codetec PW. Após serem
submetidas ao estresse hídrico, avaliou-se de a altura, a MF, a MS e o número de folhas das plantas.
Os resultados evidenciaram que há diferenças no desenvolvimento das variedades quando
submetidas ao estresse por seca. Todavia, as condições do experimento, proporcionadas pelo solo
constantemente na capacidade de campo antes da aplicação do estresse e as altas temperaturas
no interior da casa de vegetação, prejudicaram o desenvolvimento das plantas.
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DO MILHO COM USO DE DIFERENTES FONTES DE
NITROGÊNIO
Andrade, V. D.1; Monteiro, A. R. M.2; Cassiano, J. M. V.3, Borges, G. G.4, Costa, A. L.5
O manejo adequado do N é essencial para maximizar a sua eficiência e sustentabilidade agrícola,
minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar o desempenho de crescimento da cultura do milho sob efeito de adubação nitrogenada a
partir de fontes orgânicas, esterco bovino e crotalária. O experimento foi realizado em delineado em
blocos casualizados com 10 tratamentos (T1-Controle; T2-NPK; T3-Adubo verde + 70% de NPK;
T4-Adubo verde + 30% de NPK; T5-Adubo verde; T6-Esteco bovino + 70% de NPK; T7-Esteco
bovino + 30% de NPK; T8-Esterco bovino; T9-Adubo verde + esterco bovino; T10-NPK 10%) e 4
repetições. Os tratamentos consistiram pelas combinações entre os fatores em estudos: adubação
orgânica com crotalária (Crotalaria breviflora) e esterco bovino, adubação mineral com NPK e um
controle sem adubação. O crescimento e produção do milho foram avaliados por meio das seguintes
características: o número de folhas, o diâmetro do colmo e a altura da planta. Na primeira avaliação,
o número de folhas e a altura da planta se sobressaíram nos tratamentos que utilizaram as fontes
orgânicas (3,5 folhas por planta e 8,1 cm de altura), enquanto que o diâmetro do colmo os
tratamentos com uso de esterco bovino foram os que mais se destacaram (3,5 cm). Na segunda
avaliação, os tratamentos que apresentaram maior crescimento foram aqueles que utilizaram o
esterco bovino (4,0 folhas por planta e 4 cm diâmetro do caule e 25 cm de altura). Este trabalho
evidenciou que o esterco bovino é um adubo orgânico que apresenta maior respostas das plantas.

Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Adubação orgânica, Sustentabilidade.
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RANICULTURA: UMA ALTERNATIVA DE RENDA E DIVERSIFICAÇÃO PARA O
AGRICULTOR FAMILIAR
Silva, P.G.1; Gonçalves, L.F.1; Marques, J.F.C.1; Furquim, M.G.D.2; Sousa Junior, J. C.3; Salviano,
P.A.P.4
A ranicultura é uma atividade zootécnica e econômica que vem emergindo como alternativa de
renda e diversificação produtiva na agricultura familiar, além de promover maior autonomia frente à
imposição dos processos monoculturais. Neste sentido, objetivou-se verificar por meio de revisão
de literatura como procedimento metodológico os aspectos inerentes à atividade que efetivamente
valide ou refute esse tipo de investimento para o pequeno produtor. O crescimento no número de
ranários nos últimos anos no Brasil é decorrente dos avanços em tecnologia e principalmente no
aperfeiçoamento das instalações e das técnicas de manejo adotadas pelos produtores e
empresários presentes na atividade. Identificou-se que as condições básicas para essa espécie são
um terreno próximo aos centros consumidores para facilitar a logística de distribuição, locais com
temperatura ambiente elevada e água de boa qualidade, sendo preferencialmente de mina ou poço
artesiano. Adicionalmente, a carne de rã tem se destacado pelo seu valor nutricional e por seu baixo
teor de gordura, sendo indicada para dietas hipocalóricas. Sendo assim, verifica-se a potencialidade
desta atividade no processo de ampliação do número de cultivos e criações na propriedade rural
familiar, aumentando as fontes de receita para a unidade produtiva.

Palavras-chave: Ranários, Instalações, Rã.

Acadêmicos do Curso de Tecnologia em Agronegócio, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente do Instituto Federal Goiano - Campus Iporá, Mestre em Agronegócio - UFG.
3
Docente do Instituto Federal Goiano - Campus Iporá, Especialista em Marketing e Gestão Estratégica – UCAM.
4
Docente do Instituto Federal Goiano - Campus Iporá, Mestre em Desenvolvimento Regional –UNIALFA.
1
1

SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

35

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

AVALIAÇÃO DO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS DO CERRADO
Pimenta, V. G. N. 1; Tomaz, M. P. P. 2; Dias, M. A. 3
A propagação vegetativa por estaquia apresenta potencial de utilização na produção de mudas de
espécies frutíferas do Cerrado, no entanto, apesar de várias técnicas disponíveis, pouco se conhece
sobre a possibilidade da implicação de técnicas de propagação vegetativa sobre a produção de
mudas de espécies nativas do Cerrado. Assim, este estudo buscou estudar o enraizamento de
estacas de baru e araçá do cerrado tratadas com AIB. Para realização do estudo foi utilizada estacas
herbáceas e lenhosas de Baru e Araçá. Foram selecionadas estacas com tamanho de 10 cm de
comprimento e diâmetro em torno de um centímetro (1 cm), com desfolha total que foram colocadas
em soluções de AIB com cinco concentrações (0; 1000; 2000; 3000 e 4000 mg L-1), com 4
repetições e 8 estacas. Posteriormente foram colocadas em leito de areia e o experimento
conduzido por 30 dias pro Baru e 60 dias pro Araçá. Avaliou-se a porcentagem de estacas brotadas
aos 90 dias. Os dados serão analisados e as médias comparadas pelo teste de Tukey e os níveis
de AIB à regressão. Os resultados não indicaram sucesso no uso do AIB na promoção do
enraizamento de estacas de baru e araçá, embora tenha ocorrido uma brotação inicial, sobretudo
em estacas lenhosas.
Palavras-chave: Auxina, baru, enraizamento, estaquia.
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UTILIZANDO MATERIAIS DE BAIXO
CUSTO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
Lara, J. W. S.1; Cruz, P. S. da2, Fernandes, M. J. S.3; Cardoso, J. M.4; Alves, D. A.5
O ensino de ciências – Química, Física e Biologia, envolvem especificidade na linguagem,
terminologias complexas, fórmulas e equações que, na maioria das vezes, é considerado algo de
difícil compreensão pelos alunos. Sabendo disso, o professor como mediador do conhecimento não
pode deixar que o ensino de ciências seja baseado apenas em teorias. As aulas práticas tornam o
aprendizado mais fácil e atrativo, ajudando o aluno a compreender os processos Químicos, e a
reconhecer a presença da ciência nos acontecimentos diários e compreender que a Química não é
tão abstrata e distante como é vista na maioria das escolas. Uma das opções metodológicas é a
experimentação com matérias alternativos, uma vez que a maioria das escolas públicas não dispõe
de Laboratórios de Química ou equipamentos. Para superarmos as limitações os alunos do
PIBID/IF-GOIANO tem efetuado ações no sentido de superar tais dificuldades existentes em nossas
Escolas, e uma dessas ações é a utilização de aulas práticas com equipamentos de laboratório com
materiais alternativos. O presente trabalho tem o objetivo a construção de um kit de equipamentos
de laboratório com materiais de baixo custo para o ensino de ciência em uma escola pública da
cidade de Iporá-GO. Foi confeccionado pelos alunos os seguintes equipamentos: balança, sistema
de destilação, seca-vidraria, medidor de volumes, microscópio, funil de decantação, funil de
Buchner, e algumas vidrarias como, béquer e erlenmeyer, com materiais como, webcam, madeira,
cano PVC, parafusos, seringas, garrafas de vidro entre outros. A realização de atividades
experimentais com materiais alternativos é um caminho que possibilita os alunos compreendam a
teoria por meio de atividades práticas.
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ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÕES EM IPORÁ, GO
Mariano, D. A.1; Souza, P. L. A. M.2; Miranda, J. E. S.3.
A cidade de Iporá (Goiás) enfrenta problemas com inundações e alagamentos periodicamente.
Esses eventos podem ocasionar problemas sociais como doenças, danificação de bens, bloqueio
de vias e transporte de resíduos. Assim, teve como objetivo conhecer as causas e principais pontos
de ocorrência de inundações em Iporá. Para isso realizou-se análise do relevo de Iporá, análise
visual das condições do canal do Córrego Tamanduá (que atravessa a cidade) antes e depois de
chuvas, além de pesquisas em noticiários e periódicos científicos. Foram encontrados 2 artigos
sobre o córrego Tamanduá, sobre morfologia da bacia e impactos ambientais, 2 sobre o clima da
cidade, envolvendo aspectos populacionais, climáticos e topográficos, além de 3 entrevistas em
noticiários. O mapa de relevo mostrou que a cidade está situada em região de vale, de modo que
cresceu em torno do Córrego Tamanduá. Assim, as principais áreas de risco são áreas próximas ao
córrego. Na análise visual observou a falta de manutenção do canal em perímetro urbano e grande
quantidade de material que fica depositado após as chuvas. As notícias, em meios digitais, datam
inundações desde 2013 até 2018, porém é conhecido que tiveram inundações anteriormente no
córrego Tamanduá. Os registros mostram que essas inundações atingem pontos importantes, como
cerca de 100 metros no centro (abaixo do Lago), entre os setores Novo Horizonte e Monte Alto,
além de atingir casas construídas na marginal. As inundações são constantes e, no entanto, parece
não haver perspectiva de melhoria do canal fluvial na zona urbana. É sugerido estudos
aprofundados quanto a declividade e galerias fluviais da cidade, para assim criar um mapa de risco
e desenvolver ações eficazes.
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA RESÍDUOS DE PILHAS E BATERIAS: UMA PROPOSTA
PARA IPORÁ E REGIÃO
Correia, S. C. B.;¹ Rodrigues Neto, A. A. 1 Cruz, A. F.; 1 Silva, J. S. 1 Pinheiro, R. S. G.2
Grande parte da população ainda desconhece os impactos ambientais que pilhas e baterias usadas
podem provocar. Mesmo havendo poucos que conheçam esses impactos, ainda sim fazem o
descarte indevido desses materiais, que podem conter metais pesados e substâncias corrosivas e
tóxicas. Devido a isso, esse trabalho apresenta uma proposta em miniatura de uma estação que vai
receber pilhas e baterias, separar seus resíduos e trata-los conforme a natureza de cada substância.
Dentre algumas funções dessa estação, podemos citar: Separação, reciclagem e venda do plástico
que envolve as pilhas e baterias; identificação e separação de metais; separação e neutralização
de resíduos; Aquecimento dos metais (triturados) para obtenção de óxido metálico e
comercialização do óxido produzido. O objetivo desse trabalho é apresentar uma maquete
confeccionada com papelão, papel A4, garrafa PET, papel cartão, tinta biodegradável, cola PVA e
outros. Nessa maquete é apresentada a proposta da estação de tratamento, bem como as funções,
quais métodos estarão envolvidos, quais reações químicas e produtos serão utilizados. A estação
foi pensada para tratar os resíduos sem gerar mais resíduos poluentes. É algo financeiramente
viável para o município e, que pode ainda gerar lucro pela venda dos materiais produzidos. Aqueles
materiais que apresentam alto custo para tratamento, poderão ser vendidos para outra empresa
que o faça. A miniatura se apresenta na forma de um galpão com várias áreas de serviço para as
diversas atividades que serão realizadas. É portanto uma estrutura simples, para atender
principalmente a interesses sociais locais e regionais, gerar lucro para o município e reduzir a
poluição causada por pilhas e baterias.

Palavras-chave: Pilhas. Baterias. Estação. Impactos. Resíduos.
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PILHA SUSTENTÁVEL: UMA PROPOSTA DE PILHA DE BAIXO CUSTO, DURÁVEL E
RECARREGÁVEL
Diniz, N. D.;1 Mendes, G. A. S.;1 Mendes, L. E. S.;1 Costa, M. V. G.;1 Pinheiro, R. S. G.2
As pilhas são dispositivos presentes em relógios, calculadoras, controle remoto, celulares,
notebooks... estão de forma geral em vários equipamentos do nosso dia-a-dia. A pilha de Lenclaché
(a mais comum), conhecida como pilha seca, é composta por zinco metálico, uma pasta com óxido
de manganês e cloreto de amônio e, um tubo de grafita, tendo uma ddp (diferença de potencial)
prevista de 1,50 V, mas pode conter também pequenas quantidades de mercúrio. As pilhas podem
trazer alguns malefícios ao meio ambiente, ainda mais se houver presença de metais pesados,
como é o caso das pilhas secas. O que mais agrava essa situação é o fato da pilha seca não ser
recarregável, aumentando assim seu consumo pela população, contribuindo para uma maior
quantidade de lixo que muitas vezes não é adequadamente descartado. O objetivo desse trabalho
é criar uma pilha que possa ser utilizada em calculadoras, lanternas e outros, utilizando o alumínio
das latas de cerveja, grafita de pilhas secas inutilizadas e uma solução salina de sulfato de cobre e
cloreto de sódio. A pilha será construída com materiais de baixo custo, tendo uma carcaça plástica
de polietileno ou PVC, adaptada para manter a solução eletrolítica vedada. No caso do frasco de
polietileno será feito dois furos na tampa para passagem e fixação dos eletrodos, que ficarão
mergulhados na solução. Em modelo com PVC, a ideia é utilizar uma mangueira e colocar a solução
dentro, tendo cada extremidade com os eletrodos fixados e vedados com cola PVC. É esperado
que a pilha apresente maior durabilidade, tenha dimensões parecidas à pilha seca e seja
recarregável. Isso fará com que o dispositivo seja sustentável e financeiramente viável.
Palavras-chave: Pilha. Sustentável. Recarregável.

1-Discente do curso de Licenciatura em Química – IF Goiano – Campus Iporá.
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PRODUTOS QUÍMICOS: UMA ADAPTAÇÃO TÁTIL PARA DEFICIENTE VISUAL
Rodrigues, J. M.1; Fernandes, T. G. R.2; Cardoso, J. M.3; Alves, D. A.4

O deficiente visual encontra diversas dificuldades durante a sua vida acadêmica, e quando o
processo de ensino envolve o uso de laboratório, a situação tende a se agravar ainda mais, pois o
laboratório é um local propício a acidentes. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo
realizar adaptações tátil em frascos de reagentes para informar ao deficiente visual sobre os
possíveis riscos dos produtos químicos. Para isso, utilizando materiais alternativos e de baixo custo,
como folhas de E.V.A., pistola e cola quente. Utilizando de figuras desenhadas para identificar as
informações de segurança contidas nos frascos de reagentes químicos, para que o aluno possa
identificar as informações nos rótulos, com o sentido tátil. Diante da realização de uma pesquisa
biográfica, foi possível constatar que existe um número bem reduzido de materiais adaptados para
os deficientes visuais, principalmente quanto ao manuseio de equipamentos e materiais em
laboratório. Visto que, a inclusão dos deficientes visuais ainda é um desafio a solucionar em todos
os âmbitos da sociedade, o novo formato dos alunos de inclusão traz uma grande necessidade para
os educadores, a existência de ferramentas e mecanismos para suprir a carência que cada um
possui. Ao utilizar este método, os deficientes visuais poderão ter um mecanismo que vai possibilitar
uma maior acessibilidade podendo, este ter maior conhecimento e segurança, adquirindo prática,
para tal momento que se encontrar dentro do laboratório, conseguir distinguir frascos e objetos,
assim integra-los ao restante dos educandos.

Palavras-chave: Inclusão; Deficiente visual; Segurança
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AQUECEDOR SOLAR: ECONOMIA FINANCEIRA E ENERGIA ELÉTRICA
Junior, M, V,B1; Couto, M,S2; Rodrigues, A,R,A3; Dantas, E,F,R4; Pereira, F,C5; Oliveira, H,J6.
Verifica-se no momento significativas desigualdades sociais e crises ambientais. O uso de água
quente declara problemas financeiro para uma parte da sociedade e tem agravado a carência de
energia elétrica. O objetivo deste trabalho é apresentar um protótipo de aquecedor solar caseiro
com a finalidade de que este possa ser modelo para outras construções, capaz de substituir o
chuveiro elétrico, contribuindo com as famílias mais carente em uma economia financeira e
diminuindo os impactos ambientais com economia e energia elétrica. Este foi confeccionado de
forma artesanal e sob a orientação do professor, em relação a aplicação dos conceitos científicos.
Utilizou-se como material placa de PVC, tambor para reservar água, placa de vidro, madeira MDF
para suporte de sustentação e canos pvc. Em testes realizados, verificou, positivamente, uma
variação de temperatura de até 15°C. A partir deste espera-se demonstrar os conceitos físicos,
científicos, motivando sua produção nas comunidades mais carentes como recurso capaz de
diminuir os gastos financeiros e o uso de energia referente ao meio ambiente.

Palavras-chave: Meio ambiente; Material de baixo custo.
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RETENÇÃO DA ÁGUA NO SOLO EM BATATA CULTIVADA NO SISTEMA DE MANDALA
Vieira Filho, W.C.1; Peres, L.M.2; Cruz, S.J.S.3; Ponciano, I.M.4; Ponciano, V.F.G.5

Com as mudanças climáticas as crises hídricas têm se agravado chamando a atenção da sociedade
para o uso da água na irrigação. Não é mais aceitável por parte dos produtores rurais o uso de
sistemas de irrigação sem o manejo da água, técnica que informa quando e quanto irrigar,
otimizando o uso dos recursos hídricos sem diminuir a produtividade da cultura. O objetivo do
trabalho foi realizar um estudo preliminar da retenção de água no solo em um sistema de cultivo
tipo mandala para posterior recomendação do manejo da irrigação. Foram instaladas três baterias
de tensiômetros na cultura da batata, cada bateria com dois tensiômetros e nas profundidades de
15 cm, 30 cm e 40 cm. Foram feitas leituras antes da irrigação, imediatamente após o término da
irrigação e 30 min após o término da irrigação. Os valores de tensão da água no solo nas camadas
de 15 cm, 30 cm e 40 cm variaram: - 0,42 a – 0,68 mBar; - 0,56 a - 0,99 mBar; - 0,78 a -1,02 mBar;
respectivamente. As leituras mostraram que os tensiômetros das camadas superficiais
apresentaram pouca variação de umidade, ou seja, a lâmina de irrigação foi suficiente para
umedecer as camadas superficiais. O que não pode ser dito pelas camadas mais profundas, onde
não houve variação de umidade expressiva, o que significa que a lâmina de irrigação não foi
suficiente para umedecer as camadas mais profundas. Conclui-se que a lâmina de irrigação
utilizada não foi apropriada e que o solo possui baixa capacidade de retenção.
Palavras-chave: tensiometria, Cerrado, manejo da irrigação
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ADEQUAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO NO MUNICÍPIO DE IPORÁGO
Peres, L.M.1; Vieira Filho, W.C.2; Ponciano, I.M.3; Ponciano, V.F.G.4

Com as mudanças climáticas, as crises hídricas têm se agravado, chamando a atenção da
sociedade para o uso da água na irrigação. Muitos produtores possuem sistema de irrigação sem
um dimensionamento apropriado o que torna a eficiência da irrigação muito baixa, havendo alto
gasto de água e energia. O objetivo do trabalho foi adequar um sistema de irrigação por aspersão,
de modo a melhorar as condições de mão de obra do produtor, reduzir o custo de energia elétrica
e otimizar o uso dos recursos hídricos. A área de 0,562 ha é irrigada por aspersão e está localizada
na Fazenda Tamanduá, no município de Iporá-GO, na área são produzidas hortaliças (alface,
couve, cenoura, beterraba, acelga). O sistema de irrigação instalado não possuía nenhum
dimensionamento, sendo que, a escolha e instalação dos materiais foi realizada pelo próprio
agricultor. Após um levantamento planialtimétrico da área e levantamento das principais
características de mão de obra disponível na propriedade, realizou-se um redimensionamento do
sistema, aproveitando ao máximo o material existente na propriedade. Após o dimensionamento do
sistema, onde se aproveitou os aspersores e a tubulação disponível, fez adequações na altura dos
aspersores, espaçamento dos aspersores, potência da motobomba, tempo de irrigação e frequência
de irrigação. Como resultado, obteve-se uma redução na frequência e no tempo de irrigação o que
diminuiu o uso dos recursos hídricos disponíveis. Além disso, a troca da motobomba a diesel por
uma elétrica acarretou na redução nos custos com o funcionamento da motobomba e com a mão
de obra, e reduziu a incidência de doenças nas hortaliças. O redimensionamento, mostrou-se
vantajoso frente aos ganhos obtidos com as adequações realizadas, sendo que, o próximo passo
será introduzir um sistema de manejo da irrigação na propriedade.
Palavras-chave: Cerrado, recursos hídricos, manejo da irrigação
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MAMONA PARA A REGIÃO DE IPORÁ - GO
Borges, B.M.1; Cruz, S.J.S.2, Cesar Filho, W.V.3, Silva Filho, F.M.3, Peres, L.M.3, Costa, M.A.3
Este estudo teve como objetivo de avaliar o crescimento e a produtividade de cultivares de mamona
na região de Iporá - GO. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola no município de Iporá –
G. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com sete repetições. As
cultivares de mamona avaliadas foram AG IMA 11024, IAC 2028 e BRS Energia. Cada parcela
experimental foi constituída por quatro linhas de 5 m de comprimento por 0,6 m entre linhas,
totalizando 12 m quadrados por parcela. A semeadura foi realizada manualmente no mês de
novembro de 2017. A cada vinte centímetros foram depositadas duas sementes a 3 cm de
profundidade. Dez dias após a emergências (DAE) das plântulas, foi realizado o desbaste, deixando
somente uma planta a cada 20 centímetros de linha. As avaliações foram realizadas aos 60 e 150
dias após a emergência das plântulas (DAE). Aos 60 DAE foram avaliados a altura do primeiro
racemo e o número de racemos por planta. Já aos 150 DAE foi avaliado a produtividade de
sementes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e aplicado o teste de Tukey
a 5% de probabilidade. As médias de altura de inserção do primeiro racemo e do número de
racemos por planta foram diferentes em relação as cultivares estudas, sendo as maiores médias de
altura observadas na cultivar IAC 2028 (50 cm) e do número de racemos nas cultivares AG IMA
11024 e IAC 2028 (média de um racemo por planta para ambas as cultivares). Para produção de
sementes, a cultivar mais produtiva foi a IAC 2028, com uma média de 1243 kg de sementes ha-1.
As cultivares BRS Energia e AG IMA produziram 784 e 626 kg ha-1, respectivamente.
Palavras-chave: Ricinus communis L.; adaptação; bioenergia.

1
2
3

Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIBIC voluntário, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Fitotecnia, IF Goiano - Campus Iporá.
Discente do Curso de Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.
SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

45

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

PROPOSTA DE ENSINO DE QUÍMICA ATRAVÉS DO JOGO: “REAÇÕES QUÍMICAS - UMA
AVENTURA COLORIDA”
Maranhão, M. A de B. 1; Siqueira, H.R.F. 2; Nogueira, G. M. 3; Resende, E. C. 4

Para estimular o interesse pelas aulas de química, algumas estratégias têm sido propostas, dentre
elas os jogos didáticos os quais têm proporcionado uma forma prazerosa e divertida de estudar. O
objetivo foi criar e aplicar de um jogo envolvendo reações químicas como proposta de ensino. O
jogo foi construído por alunos do 2° ano do curso técnico em química e aborda reações químicas,
nomenclatura e estequiometria. É formado por tabuleiro (9 x 8 quadrados, 60 x 67 cm), contendo
um X vermelho no centro, indicando o ponto final. Possui cartas do tipo: D= Desafio (24 cartas);
cartas dos elementos: Fe, N, Na, K, H, O, S, Cℓ e C (12 de cada); cartas Z (isótopo, 6 cartas), Y
(inibidor, 6 cartas), X (catalisador, 6 cartas). O propósito do jogo é que os jogadores sejam capazes
de montar um composto ou uma substância e dar a nomenclatura correta a partir das cartas que
possuem. Com a jogada da carta “Desafio”, um balanceamento de uma reação deve ser feito. Têm
cartas auxiliares “Catalisador, Inibidor e Isótopo”. O “Catalisador” dobra o valor ((total x 2)-1). O
“Inibidor” reduz o valor da jogada do adversário em três pontos (total - 3) e o “Isótopo” pode substituir
um elemento faltante tendo valor ao igual ao que substitui. Foi observado que o desenvolvimento
do processo de aprendizagem se iniciou com a produção do jogo e pelos os demais alunos durante
a aplicação do mesmo. Os alunos demonstraram interesse e participaram ativamente. Foram
observadas discussões sobre a temática e grande integração dos participantes na resolução dos
balanceamentos das reações. Assim, pode-se mencionar que o referido jogo contribuiu com o
trabalho em equipe e com a disseminação do conhecimento sobre reações químicas e
nomenclatura dos compostos.

Palavras-chave: jogos didáticos, ensino em química, estequiometria.
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JOGO DA MEMÓRIA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA ANALÍTICA
Silva, R. R. da1; Morais, M. V. de2; Silva, J. S. S. da3; Oliveira, T. F. L. de4; Santana, L. L. 5; Xavier,
S. C da S. 6; Monteiro, A. B. M.7; Resende, E. C8.

Os jogos fazem parte do íntimo do ser humano por constituírem um incentivo ao desenvolvimento
de novas habilidades e a busca de novas explicações. As atividades lúdicas podem viabilizar o
ensino aprendizagem de conteúdo, pois os apelos sensoriais podem ser multiplicados e isso faz
com que a atenção e o interesse do aluno sejam mantidos, promovendo a apropriação do conteúdo.
O objetivo foi fazer uma proposta de jogo da memória com assuntos relacionados à disciplina de
química analítica principalmente sobre volumetria. O jogo foi criado por alunos do 2° ano C do curso
técnico em química. É composto por cartas de dois tipos: conceitual ou descritiva e o outro tipo é
uma imagem de vidraria, aparelho ou reagente. A carta descritiva deve fazer o par com sua
respectiva imagem. Para jogar, deve-se ter no mínimo 2 jogadores e no máximo 8. Para iniciar,
todas as cartas devem estar viradas. Os jogadores elegem quem começa a jogada e qual o sentido
da rodada (horário ou anti-horário). Cada jogador deve virar duas cartas por rodada (uma com a
definição e outra com a imagem). Em caso de acerto pode virar mais duas cartas e, em caso de
erro, passa a vez para o próximo jogador e as cartas devem ser colocadas novamente em seu local
de origem. O ganhador é o que faz mais combinações de pares de cartas. Após retirada de cartas
com conceitos, observou-se que os participantes levantavam quais as hipóteses sobre as imagens
seriam as mais adequadas para a respectiva descrição. Com o desenvolvimento do jogo verificouse que o aprendizado se iniciou desde o processo de construção e elaboração dos conceitos. Os
alunos se sentiram muito estimulados e a aplicação do jogo em sala de aula foi muito produtiva.

Palavras-chave: atividade lúdica, ensino em química, análise química, volumetria.
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ALCHEMIST’S UNIVERSE: UM JOGO SOBRE QUÍMICA INSTRUMENTAL
Siqueira, G. R. F.1; Sampaio, D. R.; Mendes2, D; R. A.; Teles, M. S. 3; Cavalcante, I. 4; Silva, F. G.
C. da. 5; Resende, E. C 6.

A disciplina de química geralmente é apresentada de forma conteudista e tradicional o que pode
comprometer o aprendizado significativo e uma alternativa para se converter essa situação é a
aplicação de jogos didáticos. O objetivo foi criar e aplicar de um jogo envolvendo temas abordados
na disciplina de análise química instrumental. O jogo foi desenvolvido por alunos do 3° ano do curso
técnico em química. É formado por um tabuleiro (120 x 90 cm), uma roleta, um dado e 6
personagens (Bruce, Luffy, Wall, Zózimo, Bell e Weed). O jogo se inicia com a escolha do
personagem sendo que cada um tem uma habilidade. Caso o jogador cai na casa radioativa após
jogada do dado, há uma habilidade extra. O jogador lança um dado e anda o número corresponde
de casas ao número do dado. O tabuleiro contém 4 casas diferentes: amarela, branca, casa com
símbolo de armadilha e de radioatividade. Se parar na casa amarela, o jogador deverá responder
uma pergunta e em caso de acerto permanece onde está. Em caso de erro volta para a casa que
estava antes da jogada. Se cair na casa branca, o jogador apenas permanecerá na casa sem
oportunidade de responder perguntas. Nas casas com armadilhas, o jogador deverá rodar uma
roleta e executar a ação pedida como, por exemplo, permanecer no laboratório por uma rodada e
depois voltar para a casa que estava antes de ir para o laboratório. Vence quem chegar no final
primeiro. O desenvolvimento do jogo fez com que os alunos saíssem do papel de espectador e
passaram a ser agentes da própria criação. Tal projeto fez com que os alunos pesquisassem sobre
o assunto para poderem planejar o jogo e durante a aplicação, os jogadores também tiveram que
utilizar o conhecimento adquirido nas aulas.

Palavras-chave: jogos didáticos, ensino em química, análise instrumental, atividades lúdicas.
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ABORDAGEM DA TEMÁTICA DE ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL ATRAVÉS DO JOGO:
“QUE TÉCNICA SOU EU? “
Ferreira, G. F. F.1; Silva, G. G. M. 2; Matos, B. S. de3; Barros, J. V. M. 4; Costa, K. D. de J. 5; Resende,
E. C6.

A utilização de elementos lúdicos é defendida pelos pesquisadores, nos diferentes ciclos de ensino,
como representação de estratégias pedagógicas altamente proveitosas. Assim dentro deste
contexto, O objetivo do presente projeto foi criar e aplicar de um jogo envolvendo temas abordados
na disciplina de análise química instrumental. O jogo foi desenvolvido e aplicado por alunos do 3°
ano do curso técnico em química. O jogo denominado “Que técnica sou eu?” é constituído por
tabuleiro, um dado e cartas, é disputado por 2 jogadores nos quais recebem 11 cartas iguais para
ambos. A decisão sobre quem inicia o jogo é feita por disputa de “par ou ímpar”. Um jogador escolhe
uma carta e pergunta ao outro jogador "quem sou eu?", dizendo as suas características informadas
na carta. O outro jogador deverá dar o palpite. Em caso de acerto, lança-se o dado, e em seguida
deverá andar a quantidade retirada no dado correspondente ao número de casas no tabuleiro. Em
caso de erro, permanece na casa em que estava e o outro que joga o dado para avançar. Se estiver
faltando apenas 3 casas para a chegada, o que responde não poderá visualizar as cartas. O jogador
que alcançar a linha de chegada, será o vencedor. A proposta sobre o desenvolvimento do jogo

atuou como função avaliativa e também como reforçador de conteúdos e conceitos discutidos em
sala. Observou-se que a produção e elaboração do jogo despertou o interesse de busca de
conhecimento, além da criatividade e socialização.
Palavras-chave: jogos didáticos, ensino em química, análise instrumental.
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QUADRADINHOS DA QUÍMICA – PROPOSTA LÚDICA PARA ENSINO DE VOLUMETRIA

Lemes, E. A.1; Oliveira, G. R. Q. 2; Santos, A. P. C. S. 3; Pôrto, V. O. 4; Cruvinel, B. V. 5;
Resende, E. C. 6
Os jogos têm uma importante relação com o desenvolvimento da inteligência, sendo uma
ferramenta útil para o processo de motivação e para o aprendizado de conceitos. Assim, o presente
trabalho apresenta uma sugestão de jogo didático com o propósito de alternativa de ensino da
temática de volumetria que é um assunto abordado no curso técnico em química. O jogo foi
desenvolvido por alunos do 3° ano do curso técnico em química integrado ao ensino médio. O jogo
denominado “Quadradinhos da química” simula um jogo de tabuleiro. Ele é composto por 27
estações (fases), para avançar no jogo é necessário jogar um dado onde a face superior do dado
indica quantas estações o jogador deve avançar. Duas pessoas é a quantidade mínima de
jogadores. Pode ser também jogado em grupos. O representante do grupo fica responsável por
jogar 3 rodadas e após a terceira rodada, um novo representante é sorteado. A quantidade de
casas a andar corresponde ao valor que sai no dado. O jogador deve responder uma pergunta na
qual o número é retirado na caixa de perguntas. Em caso de acerto avança, mas em caso de erro,
volta à casa de origem. Em caso de dúvida, o componente pode pedir até duas ajudas apenas para
um único componente do seu grupo. O jogo foi aplicado na turma do curso técnico em química. Foi
observada a participação de toda a turma e além dos aplicação dos conhecimentos sobre a
temática, o jogo didático desenvolveu socialização, desafio e mobilização da curiosidade e à
criatividade.
Palavras-chave: jogos didáticos, ensino em química, volumetria.

1-5
6-

Discente do Curso de Técnico em Química integrado ao ensino médio, IF Goiano – Campus Iporá.

Docente, IF Goiano – Campus Iporá.
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APLICAÇÃO DO JOGO “QUEM SOU EU?” (KUSH JAM UNE?) PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Costa, D. S.1; Silva, T. T. 2; Lima, H. de F. 3; Leão, E. N. D. 4; Vilela, J. C. 5; Silva, M; V. 6; Alves, R. P.
7

; Resende, E. C. 8

Considerando que a atividade lúdica tem o papel de proporcionar o meio para que o aluno induza o
seu raciocínio promovendo a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor,
levando-os a assimilar mais facilmente o assunto abordado. Assim o objetivo principal do trabalho
foi produzir e utilizar um jogo denominado “Quem sou eu? (Kush jam une?)” com finalidade de ser
ferramenta colaboradora no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de química analítica.
O jogo foi desenvolvido por alunos do 2° ano C do curso técnico em Química. O jogo possui 60

cartões divididos em 4 categorias: átomos, moléculas, vidrarias e equipamentos. Cada jogador
deve pegar aleatoriamente um cartão e colocá-lo afixado na testa (sem olhar as informações
nele contidas). Após todos os jogadores estarem com seus cartões posicionados, eles
assumem o papel descrito no cartão e o jogo começa. Escolhe-se um jogador para começar e
esse deve fazer uma pergunta sobre seu cartão e os demais jogadores respondem unicamente
"sim" ou "não”. Feita a primeira pergunta a vez passa para o jogador a direita do que começou.
Assim que o jogador souber o que ele é, em sua vez, pode fazer seu palpite que deve ser feito
apenas uma vez. Acertando ou errando o jogador sai do jogo. Se na rodada o jogador for o
único que acertar, ele é considerado vencedor. O jogo continua até que todos façam seus
palpites. A proposta foi desenvolvida com todos os alunos do 2° ano do curso técnico em
química. Pode-se afirmar que o fato de terem que desenvolver, criar, planejar o jogo fez com
que os alunos buscassem o conhecimento através de pesquisas e estudos tornando uma forma
divertida de ser aprender conteúdos de química.
Palavras-chave: jogo didático. Ensino de ciências, análise química.
1-7
8-

Discente do Curso Técnico em Química integrado ao ensino médio, IF Goiano - Campus Iporá.

Docente - IF Goiano - Campus Iporá.
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ANÁLISE DISCURSIVA DA MORTE A PARTIR DE ALGUNS ENUNCIADOS DO LIVRO
CRÔNICA DE UMA MORTE ANUNCIADA
Ribeiro, J. de S.;1 Ferreira, J. M. 2
Estudar a morte traz informações abrangentes e leva-nos a discutir um tema pouco falado. De
acordo com Foucault (2002), há um processo em que a morte passa a ter um caráter silencioso na
sociedade, a vida toma lugar em um processo chamado biopoder. Nesse sentido, faz-se relevante
discutir sobre a forma como a morte aparece no texto literário. Em nosso texto, trabalhamos com
uma obra de Gabriel Garcia Marquez intitulada “Crônicas de uma morte anunciada”. Essa obra
relata sobre um rapaz chamado Santiago Nasar é acusado injustamente de desonrar Ângela
Vicário, tal acusação gerou um enorme transtorno, pois na década de 80 era de suma importância
conservar a virgindade da mulher. Assim, em nosso trabalho objetivamos analisar como a morte se
constrói discursivamente e aparece na obra supracitada, observando os aspectos que envolvem o
sujeito, o discurso e a memória. Como aporte teórico metodológico utilizamos os pressupostos
teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, mais notadamente nos diálogos com Michel
Foucault.
Palavras-chave: Crônica; morte

1

Discente - IF Goiano - Campus Iporá.

2

Docente - IF Goiano - Campus Iporá

SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

52

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

A MORTE EM DOZE CONTOS PEREGRINOS
Oliveira, L. de S.; 1 Ferreira, J. M. 2

A morte por ser um acontecimento totalmente inesperado por todos, acaba assustando um pouco,
apesar de existir a certeza da morte nunca se tem o momento exato do que está por vir. Por esta
razão, as pessoas estavam sempre preparadas para tal acaso e organizavam suas falas como se
fosse ensaiadas a vida toda, para que quando chegasse o momento estariam prontas (ARIÉS,
2012). Nessa linha, a maioria das pessoas tem medo do fim e, de uma forma ou de outra tentam
evitá-lo fazendo juras ou até mesmo se convertendo.Com efeito disso, discutiremos as questões da
morte por meio de dois contos do autor Gabriel Garcia Marques, quais sejam: O rastro de teu sangue
na neve e Me alugo para sonhar. Os dois contos versam sobre a temática morte, no primeiro deles
a jovem e recém noiva, sofre de uma hemorragia por um corte no dedo, vive o drama de estar em
um hospital sem poder receber visitas. No segundo conto, tem-se a história de uma mulher que
ganhava a vida adivinhando o futuro das pessoas, é em torno dessa personagem que desenrolará
toda uma trama que envolve a morte. Analisaremos a forma como a morte se constrói
discursivamente nos âmbitos dessas narrativas, observando o sujeito e sua relação com a história
e a memória.

Palavras-chave: Morte; Memória; Discurso.

1

Discente - IF Goiano - Campus Iporá.

2

Docente - IF Goiano - Campus Iporá.
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EMBATES ENTRE O SABER CIENTÍFICO E O SENSO COMUM NA IMPLEMENTAÇÃO
DA HORTA EM UMA ESCOLA
Avelar, A. C.;1 Ferreira, J. M. 2
Desde muito cedo começamos a distinguir que no cerne social circulam discursos distintos sobre
diversos temas. Vemos em lugares diferentes, seja em revistas, propagandas de vendas de
produtos ou mesmo em atividades infanto-juvenis a imagem de cientista e ciência ligada a diversos
símbolos matemáticos elaborados e complicados, vemos a imagem do cientista como uma pessoa
com o QI acima da média, cabelos brancos e bagunçados e óculos de laboratório. Essa é a imagem
ligada a ciência que nos é passada desde a infância, e é basicamente assim que uma pessoa
“comum” vê a ciência. Rubem Alves em “O senso comum e a ciência” aponta que essa escolha de
representação não é aleatória, pois se sabe que essas imagens causam uma sensação de poder,
de autoridade sobre o que se fala e sobre o que se está apresentando, atribuindo à ciência o efeito
de poder. Usam assim a imagem da ciência para atribuir credibilidade ao seu produto de venda, por
exemplo. Este presente trabalho tem como objetivo analisar e compreender onde se insere a ciência
em discursos de senso comum, por meio de entrevistas realizadas com integrantes de uma creche
onde houve a implantação de uma horta por parte de um projeto de extensão do curso de Agronomia
do IF Goiano. Através de construções históricas sobre verdades, consegue-se criar mitos para
termos e ações como a ciência, tornando-a uma palavra que exerce poder e estranhamento sobre
os demais, sendo a ciência apenas uma especialização de um saber presente no senso comum,
tendo em vista que a mesma parece distante do cotidiano social.
Palavras-chave: ciência; senso comum; horta; discurso.

1

Discente do Curso de Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.

2

Docente - IF Goiano - Campus Iporá.
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A LÂMPADA DE ARCO VOLTAICO: EXPERIMENTO DIDÁTICO PARA OS LABORATÓRIOS DE
ESCOLAS PÚBLICAS.
Clemente, A.K.G.;¹ Silva, I. S.;² Oliveira, J. K. A.;³ Morais, L. R.;4 Rosa, R. K. S.5

A lâmpada de arco voltaico foi descoberta no século XIX pelo cientista inglês Humphry Davy (17781829). A luminosidade surgiu entre dois bastões de carbono pontiagudos, em um circuito elétrico
alimentado por uma bateria. O fenômeno da luz ocorre em consequência da diferença de potencial,
gerando campo elétrico nas extremidades do carbono, superando então a rigidez dielétrica do ar.
As lâmpadas atuais, de mercúrio e sódio começaram a ser comercializadas entre 1888 e 1920. No
início estas foram usadas para iluminação pública e de diversos outros ambientes. Este trabalho
tem como objetivo reconstruir a lâmpada de arco voltaico, no modelo primitivo, com materiais de
baixo custo e com um objeto didático para laboratórios de física das escolas públicas, uma vez que
por meio desta é possível sua utilização para revisão de conceitos relacionados à eletrodinâmica,
como por exemplo, condutores, corrente elétrica, resistência, diferença de potencial, gerador e
circuito elétrico. Serão utilizados materiais como, madeira MDF 1,5x30x50 cm, vasilhame de vidro
com capacidade 2, resistência de chuveiro (220V – 4400W, cap ¾, garras jacaré, fio de cobre, pilhas
médias, canos PVC de 2,5 polegadas, interruptor e extensão elétrica. Espera-se que esta possa ser
reconhecida como um experimento útil e esteja presente nos laboratórios das escolas públicas
contribuindo e proporcionando aos professores a utilização como recurso didático para a revisão de
conceitos relacionados à eletrodinâmica.
Palavras-chave: Iluminação. Lâmpada de Arco Voltaico. Laboratórios de Física.
Alyfe Kerix Gontijo Clemente, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Italu Santos Silva, Curso Técnico em Agropecuária. integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Júlia Karolyna Almeida de Oliveira, Curso Técnico em Agropecuária. integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Luanna Rodrigues Morais Curso Técnico em Agropecuária. integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Renathany Kalita Sousa Rosa, Curso Técnico em Agropecuária. integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Homeilton José de Oliveira, professor, mestre, IF Goiano - Campus Iporá.
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A NECESSIDADE DO APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA PARA RESIDÊNCIAS
URBANAS
Silva, A.C.C ¹ ; Santos, L.V ². ; Oliveira, H. J. ³

A superfície do planeta Terra é composta por 70% de água. De toda água existente no planeta,
97,5% estão nos oceanos e dos 2,5% restantes temos 1,5% nos polos (geleiras e icebergs), ficando
apenas 1% disponível para o consumo, encontrando-a em leitos subterrâneos e atmosfera. O
objetivo de nosso trabalho é fazer uma maquete-modelo de como aproveitar a água da chuva e em
consequência incentivar a população a fazer o seu aproveitamento correto. Nosso trabalho será
desenvolvido em caráter artesanal. Teremos as orientações do professor, no que se refere aos
conceitos científicos necessários e os materiais utilizados serão de baixo custo, por exemplo;
pluviômetro, papelão, isopor, cola quente, mangueira e garrafa pet. Nossa maquete, irá representar
o percurso pelo qual a água da chuva passará. A maquete consta de um sistema simples que
demonstra o escoamento do alto volume de água nas redes pluviais em consequência das chuvas
fortes. As águas represadas por este sistema não devem ser consumidas, mas são indicadas para
irrigações nos jardins, lavagens de pisos externos, lavagens de carros e outros. Assim a água
novamente retorna a terra e ao lençol freático, ou seja, retorna novamente ao seu ciclo natural. A
maquete correspondeu positivamente ao projeto e, em consequência, espera-se que esse projeto
seja aceito pelas pessoas e que o mesmo as motive a implantar esse projeto em suas residências
e consequentemente economizar água potável, uma vez que muitos as usam para lavar carros e
calçadas.

Palavras-chave: Água; Terra, Física.
¹Amanda Caroline Candido Silva, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
²Liandra Vieira dos Santos, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
³Homeilton José de Oliveira, professor, mestre, IF Goiano – Campus Iporá
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A RAINHA DAS PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS: A jaca
Santos, V.S.1; Souza, G. Y. B.2; Carvalho, G. V. P.3; Domingues, K. W. C.4; Morais, M. O.S.5;
Cavalcante, S. T. S6.

A diminuição do consumo de carne melhora a qualidade de vida para humanos e o meio ambiente.
Há hoje uma preocupação com as propriedades cancerígenas da carne processada, com a relação
entre gorduras animais e doenças coronárias. Além disso, a produção industrial de carne é
responsável pela crueldade e sofrimento de bilhões de animais por ano. As PANC’s são plantas ou
partes alimentícias não convencionais, como por exemplo a beldroega a vinagrera e jaca. São
nutritivas devido ao seu elevado teor de compostos fenólicos, excelente fonte de fibras solúveis,
contendo valores razoáveis de Cu, Ca, Mn. O propósito do trabalho é oferecer, explorar e analisar
alternativas ao consumo de carne e a monocultura da soja baseadas no conceito de PANC’s, com
o objetivo de estimular um comércio sustentável, que impactará de forma positiva a vida de pessoas
e dos animais com menos desgaste ambiental. Para desenvolver esse tipo de alimentação é
necessário: um local comunitário, a plantação de jaca, a produção, e finalmente, a comercialização.
A jaca é bem adaptada, de fácil cultivo, e pode ser produzida livre de agrotóxicos. Essas
características, podem ajudar pessoas de baixa renda, e favorecer a agricultura familiar. É esperado
que as PANC’s sejam mais consumidas, devido a seus benefícios, incluindo agricultura urbana,
inclusão em sistemas agroflorestais, fonte de micronutrientes, etc. Se popularizadas de forma
orgânica, contribuem com a saúde e conservação ambiental da comunidade.

Palavras-chave: PANC’s, Jaca, sustentável.
¹Viviane Sousa Santos, Professora, Colégio Exato
²Geovanna Yara Barbosa Souza, 9º Ano, Colégio Exato João Victor
³Pereira Carvalho, 9º Ano, Colégio Exato
4
Kaylane Wittória Correia Domingues, 9º Ano, Colégio Exato
5
Matheus Ortêncio Souza Morais, 9º Ano, Colégio Exato
6
Sophia Teixeira dos Santos Cavalcante, 9º Ano, Colégio Exato
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A UTILIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMO RECURSO NUTRITIVO PARA A PREVENÇÃO DE
DOENÇAS EM PESSOAS IDOSAS NO LAR SÃO VICENTE DE PAULA EM IPORÁ-GO
Pires, G.B 1; Borges, G.P.2; Azevedo, G.S.3; Vieira, M.E.O.4, Padilha, P.H.L5
No século XXI é comum a busca por um envelhecimento saudável, no entanto para isso é
necessária uma alimentação adequada, algo que nem sempre é proporcionada a população idosa,
seja por falta de recursos financeiros, seja por falta de conhecimentos voltados a boa alimentação
que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das mesmas. Assim este projeto busca
proporcionar uma refeição nutritiva voltada para as necessidades das pessoas idosas, por meio de
uma horta orgânica, no Lar São Vicente de Paula no município de Iporá, produzida com materiais
reciclados, tais como: materiais orgânicos para adubos, garrafas pets para irrigação e pneus para
a estrutura da horta. Vale ressaltar que essa horta será produzida por alunos do 2º ano do Ensino
Médio, do Colégio Exato. Utilizando alimentos como: alho que estimula o sistema imunológico e
também ajuda a controlar o colesterol e a salsa que atua como diurético e controla o açúcar no
sangue, auxiliam no combate e prevenção de doenças, entre outros. Ressaltamos que uma boa
alimentação é de suma importância para o controle de doenças crônicas. Dessa forma esperamos
contribuir para a diminuição da desigualdade social, uma vez que ao proporcionar uma boa
alimentação haverá uma melhoria na qualidade de vida.

Palavras-chave: Alimentação saudável, hortas orgânicas.

1
2
3
4
5
6

Gabriela Brandão Pires, Ensino Médio, 2º ano, Colégio Exato.
Gabriela Pinheiro Borges, Ensino Médio, 2º ano, Colégio Exato.
Geovanna Silva Azevedo, Ensino Médio, 2º ano, Colégio Exato.
Maria Eduarda Oliveira Vieira, Ensino Médio, 2º ano, Colégio Exato.
Pedro Henrique Leite Padilha, Ensino Médio, 2º ano, Colégio Exato.
Ana Paula Gomes Ataides, professora, graduação plena em Letras, Português/Inglês, Universidade Estadual de Goiás.
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ACESSIBILIDADE ENÉRGICA NA TENTATIVA DE AMPLIAR O ACESSO À ELETRICIDADE
ATRAVÉS DA ENERGIA EÓLICA
Araújo, G, C¹; Gomes, J, V² ; Oliveira, L, S³; Mendes, L, A,4; Oliveira, H, J5
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cerca de 94,4% de energia vem de
usinas hidrelétricas. Isso acontece, pois, o país tem abundância em rios. Embora essa produção
cause vários impactos ambientais, o governo insiste em utilizar o mesmo sistema. Além disso, as
hidrelétricas têm um custo elevado em comparação com a energia eólica, além da dependência
hídrica. A energia eólica é o processo em que a energia cinética extraída dos ventos é transformada
em energia útil, com ajuda de equipamentos específicos. Em relação a produção, por ser uma
energia renovável e fácil na instalação, torna-se uma das opções mais econômicas e viáveis para
o consumo. Assim, o objetivo do nosso projeto é demonstrar em uma maquete, com materiais de
baixo custo, os benefícios que a energia eólica pode trazer para todos por ser mais econômica. A
construção será de forma artesanal, isto é, não industrializado e sob a orientação do professor para
aplicação dos conceitos físicos. Será utilizado um motor de DVD, uma hélice, lâmpadas de LED e
em torno de 15 cm de madeira para sustentação. A realização desse projeto corresponde ao
esperado e torna-se possível a demonstração da transformação de ventos em energia elétrica.
Outrossim, no que se refere à desigualdade de oportunidades, há problemas quanto a ausência de
eletricidade em países periféricos. A situação contribui para o aumento de pessoas que passam por
necessidades domésticas, uma vez que sem esse método de produção enérgico, é impossível
utilizar recursos básicos como chuveiro e geladeira elétrica. Espera-se que por meio deste incentivar
o governo a implantar o sistema de energia eólica, posto que, é possível ampliar o alcance elétrico
além de diminuir o impacto ambiental.

Palavras-chave: Eletricidade. Economia. Renovável.

_______________________
Gabriela Cristina Araújo; Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Campus Iporá.
João Vieira Gomes; Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Campus Iporá.
3
Lorrayne de Souza Oliveira; Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Campus Iporá.
4
Luan de Almeida Mendes; Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Campus Iporá.
5
Homeilton José de Oliveira; Docente IF-Goiano Campus Iporá.
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AJUSTE DE LUMINOSIDADE UTILIZANDO LDR
Alves, A.S;¹ Pedra, A.C.P;² Campos,C.N.F;³ Alves,D,P.;4
Há milhares de anos a descoberta do fogo revolucionou a humanidade, o mesmo nos trouxe
segurança e possibilidade de conforto. Desde então o ser humano tem se tornando cada vez mais
dependente da luz. Na atual modernidade não é possível ter um valor energético em relação aos
gastos com iluminação. No desenvolvimento tecnológico o ser humano criou a lâmpada, sua vida
útil dependente do seu tempo de funcionamento. É comum em muitos ambientes haver certa
luminosidade desnecessária. Pensando em uma possibilidade de fugir desta situação, o presente
trabalho propõe, desenvolver um protótipo eletrônico com custos baixos e capaz de controlar a
intensidade da luz-ambiente de forma que o meio sempre se encontre em um determinado teor
luminoso suficiente e sem desperdício. Em consequência, automaticamente, estaria sob controle os
gastos com energia elétrica. O trabalho foi realizado de forma artesanal (não industrializado) e sob
a orientação do professor para a aplicação dos conceitos científicos. O protótipo contará com um
sensor LDR (Light Dependent Resistor), um microcontrolador Arduino (modelo Mega) e um conjunto
de leds (variável controlada, atuadores). Foram, também, utilizados Fios Jumper’s; Placa perfurada
20 x 8; Display LCD 16 x 2; Potenciômetro 10K, Pontes de pinos; Arduino Mega; LED’s; Resistor
220 Ω; Resistor 1 kΩ. Em testes elaborados foi possível desenvolver o programa da porta analógica,
e através do processo acender o led com intensidade luminosa inversamente proporcional a que
era emitida no meio. Em consequência de o trabalho ter se mostrado positivo, espera-se que outros
projetos semelhantes sejam desenvolvidos possibilitando redução do consume de energia

e

diminuindo os gastos.
Palavras-chave: Luz. Ambiente. Led.

Amanda Alves Silva, Curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Antônio Carlos Pereira Pedra, Curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Carmo Freitas Campos Netto, Curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Débora Alves Paes, Curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Homeilton José de Oliveira, professor, mestre, IF Goiano – Campus Iporá.
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ALTERNATIVAS PARA A LUZ NEGRA: LUZ ULTRA VIOLETA E SEUS BENEFÍCIOS
Sousa, D. A. G.;¹ Silva Neto, A. A.;² Morais, H. C.;³ Costa, G. A.;4 Marse, S. M.5 Silva, R. S. B.6
A luz ultravioleta (UV) é um tipo de radiação eletromagnética que está ao nosso redor, embora
nossos olhos não possam detectá-la, pois possui comprimentos de ondas mais curtos que da luz
visível. A luz UV também pode fazer com que algumas substâncias emitam luz visível, um fenômeno
conhecido como fluorescência. Em muitos países, incluindo o Brasil, dentro das cédulas de dinheiro
há um brasão fluorescente só visto à luz negra, impossibilitando a falsificação. A luz negra é uma
lâmpada que emite UV de onda longa sem muita luz visível, é o resultado da incidência da luz
comum sobre o vidro de uma lâmpada especial. É usada, particularmente na observação
da fluorescência. Mesmo com todo o benefício da luz negra para possíveis verificações como
falsificação de dinheiro, não é comum ter uma em casa, no ambiente de trabalho ou estudo uma à
prontidão. Sendo assim, o objetivo do trabalho é a produção rápida, segura e barata de uma luz
negra para verificação de possíveis falsificações de dinheiro e outros. Para o projeto será
necessário: celular que contenha flash (luz de lanterna), fita adesiva transparente, canetas
hidrográficas azul e roxa e cédula de dinheiro. Na lente do flash do celular serão pregadas camadas
de fita adesiva transparente pintadas com canetas hidrográficas azul e roxa alternadamente, até o
limite em que o flash deixe de emitir luz visível, deixando passar apenas a luz UV. Com este
procedimento será possível fazer a identificação e diferenciação de cédulas de dinheiro falsa e
verdadeira, além de outros tipos de identificação que utiliza métodos de fluorescência. Sendo assim
um projeto simples, útil, barato, de fácil acesso, sem degradação do meio ambiente e que atende a
visão de “ciências para a redução de desigualdade”.
Palavras-chave: Luz Ultravioleta, Luz negra, Fluorescência, Falsificação.
1 - Davi Augusto gomes de Sousa, 9° ano Ensino Fundamental, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
2 - Artur Afonso da Silva Neto, 9° ano Ensino Fundamental, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
3 - Hygor Chaga de Morais, 9° ano Ensino Fundamental, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
4 - Gabriel Alcantara Costa, 9° ano Ensino Fundamental, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
5 - Saulo Morais Marse, 9° ano Ensino Fundamental, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
6 – Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, Professora, Mestra no Ensino de Física, CEPMG- Ariston Gomes da Silva.
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CADEIRA DE RODAS DE BAIXO CUSTO
Peixoto, A.C.G 1; Santos, H.F 2; Melo, H.F.D 3; Nascimento, N.F.D 4; Alves, M. S

5

A inclusão dos deficientes físicos é um assunto muito pautado, pois mesmo com tantos
desenvolvimentos tecnológicos, muitos necessitados não possuem condições financeiras de
adquirir sua própria cadeira de rodas. O objetivo do projeto é construir um protótipo de cadeira de
rodas com materiais de baixo custo visando mostrar aos visitantes como é o resultado final, pois é
algo simples de se construir. Com um dos objetivos para a demonstração da aplicação da física nos
movimentos realizados pela cadeira. Para sua construção serão utilizados materiais como CDs,
folha sulfite, papel cartão, feltro, palito, lápis, cola, botões, que são acessíveis e baratos. Espera-se
que os visitantes compreendam como é feito o processo de montagem do protótipo, e como as
pessoas com deficiência física merecem atenção, pois algumas não possuem condições financeiras
e estas devem ser ajudadas, e que compreendam a presença da física nos movimentos. O esperado
para o trabalho é que as pessoas percebam que deficientes devem ser incluídos na sociedade,
apesar das suas dificuldades, e mesmo também em função de sua capacidade monetária e também
física, já que não conseguem se locomover como as outras pessoas.

Palavras-chave: Protótipo; cadeira de rodas

1

Ana Caroline Gonçalves Peixoto, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio , 3C, IF Goiano - Campus Iporá
Hyann Ferreira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 3C, IF Goiano - Campus Iporá
3
Hyara Ferreira De Melo, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 3C, IF Goiano - Campus Iporá
4
Natália de Freitas do Nascimento, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 3C, IF Goiano - Campus Iporá
5
Marianny Silva Alves, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 3C, IF Goiano - Campus Iporá
6
Homeilton José de Oliveira, Filósofo e Pós Graduado em Filosofia e mestrando em Física.
2
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CAMPAINHA ELÉTRICA
Leão, G. A.¹; Martins, L. G.²; Souza, C. D.³; Oliveira, H. J4.
A campainha elétrica foi inventada por volta do século XIX. O eletromagnetismo era o tema que
despertava as maiores discussões cientificas da Europa. As primeiras aplicações do
eletromagnetismo ocorreram com a construção da campainha elétrica. Hoje este é um aparelho
comum e necessário em todas as residências. Este trabalho propõe construir, com materiais de
baixo custo, uma campainha, utilizando o campo elétrico que é um dos conceitos do
eletromagnetismo. O objetivo é aplicar os conceitos científicos e motivar as pessoas a construir o
mesmo aparelho utilizando sua criatividade e decorando-a. O trabalho foi construído em grupo e de
forma não industrializada. Todos os materiais utilizados são recicláveis e seu funcionamento
corresponde a aplicação dos conceitos científicos referente ao eletromagnetismo.

Para seu

funcionamento fez se uso de um interruptor e um circuito fechado percorrido por uma corrente
elétrica. O eletroímã é carregado e, em consequência gera um campo magnético, atraindo assim o
badalo (isso ocorre porque o eletroímã passa a se comportar como um imã). No momento em que
o badalo é atraído pelo eletroímã, ele se choca com o gongo e provoca o barulho.
Consequentemente a corrente elétrica no sistema é cessada e o badalo volta para a sua posição
de origem. Esse processo se repete todas as vezes que o botão (interruptor) for acionado. Em
testes, seu funcionamento correspondeu ao que previa o projeto. Com a realização do projeto e sua
divulgação, espera-se que este possa despertar e motivar sua construção com materiais de baixo
custo, onde qualquer indivíduo de diferentes classes sociais possa ter acesso. Assim também
respeitando e seguindo as regras de acessibilidade instrumental onde a mesma está ligada ao
ambiente e instrumentos de trabalho e a regras de acessibilidade atitudinal onde a mesma está
ligada principalmente com atitudes de equipes frente as pessoas com deficiência e com as políticas
de conscientização dos profissionais e uma aprendizagem para lidar com a diferença.
Palavras-chave: Eletroímã; Baixo custo; Corrente elétrica.
_______________________
Gabriella Alves Leão; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Campus Iporá.
Lucas Gabriel Ferreira Martins; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Iporá.
3
Carlos Danyell Martins de Souza; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; IF – Goiano Iporá.
4
Homeilton José de Oliveira; Docente IF-Goiano Campus Iporá.
1
2
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CHOCADEIRA AUTOMATIZADA CONTROLADA COM ARDUINO
Araújo, I. M. S.1; Borges, A. C. P.2; Morais, L. M.3; Santos, L. R.4; Oliveira, L. S. B.5; Santos, N. R.
A.6; Ferreira, U. J.7; Souza, H. C.8
Mediante a crescente ampliação de consumo de carne de aves na alimentação humana, veiculada pelo
anúncio do alto valor nutritivo e baixo teor de gorduras, os educadores da escola Valdivino Silva Ferreira
perceberam a necessidade e a viabilidade de acelerarem a reprodução das aves para o abate, no contexto
escolar. Procedimento esse servirá de uma metodologia de ensino na disciplina de Ciência da Natureza, a
partir da qual serão trabalhados os conteúdos: Tecnologia e vida: O homem inventa utensílios e Máquinas
simples e ferramentas; atendendo e buscando alcançar as expectativas de aprendizagem que compreendem
as ações de: Relacionar alguns aspectos do conforto da vida moderna à tecnologia e Identificar nas
especificações de eletrodomésticos as informações referentes ao consumo de energia conceituando as
unidades de medida (volts e watt). Auxiliando o educando a compreender o Eixo temático concernente à vida,
ambiente e diversidade. Destaca-se que o produto final do referido projeto ainda tem como finalidade servir
complemento alimentar na merenda e na renda escolar da instituição de ensino Valdivino Silva Ferreira. Na
atualidade as chocadeiras têm se estruturado como uma escolha de incubação, ponto alto para o
convencimento dos professores mentores do referido projeto. Esse instrumento configura-se em ser um
ambiente que simula as condições físicas e químicas para o desenvolvimento dos embriões até a eclosão
dos ovos, aumentando a produção avícola. Sendo a incubação, uma técnica de fácil implantação, pois traz
retorno rápido para o consumo, vale ressaltar que é de suma importância que a temperatura, umidade e
movimentação dos ovos sejam devidamente reguladas. E nesse processo a utilização do uso do
Microcontrolador Arduino Nano 3.0 vem facilitar esse manejo. Na sistemática de montagem e construção da
chocadeira automatizada controlada com Arduino a escola e professores poderão investir no aperfeiçoamento
da aprendizagem dos alunos na área das tecnologias, onde os alunos vão montar a chocadeira e programar
o Arduino Nano para obter bons resultados no procedimento de chocagem dos ovos. Discorre-se que o
sistema Arduino Nano conta com o auxílio de sensores que respondem a incitações do ambiente de maneira
rápida e eficiente. Essa formatação de incubação artificial torna o aparelhamento relevante também para
preservação de espécies em extinção e aves exóticas.

Palavras-chave: Professores; alunos; Ciência; tecnologias.

1

Iza Mariana Santos Araújo, Ensino Fundamental II, 8º ano, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
Anna Clara Pires Borges, Ensino Fundamental II, 8º ano, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
3
Larissa Mendes Morais, Ensino Fundamental II, 8º ano, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
4
Leonardo Rodrigues Santos, Ensino Fundamental II, 8º ano, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
5
Leidiane Sousa B. de Oliveira, Ensino Fundamental II, 8º ano, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
6
Núbia Rodrigues Aires Santos, Professora, Especialista em Psicopedagogia, Esc. Mun. Valdivino S. Ferreira.
7
Uashington José Ferreira, Professor Orientador, Especialista em Ensino de Ciências e Matemática, IF Goiano – Campus Iporá.
8
Hozana Cândido de Souza, Professora de Apoio a Inclusão, Especialista em Tecnologias da Educação, Esc. Mun. Valdivino Silva
Ferreira.
2
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CONSERVADOR ALIMENTÍCIO.
Silva, A. C. P.1; Assunção, A. C. S.2; Fonseca, G. A.3; Dias, M. E. S.4, Duarte, S. A.5, Santos, V.
S.6.
O seguinte projeto tem como objetivo elaborar um exemplo caseiro para a refrigeração de
alimentos utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis e de fácil acesso, sendo este um mini
conservador alimentício. Temos como propósito apresentar uma forma favorável às pessoas que
possuem baixa renda, mas este exemplo não apresenta os mesmos benefício que uma geladeira
convencional. O consumo incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo vem trazendo
consequências negativas ao meio ambiente. Neste trabalho focamos no consumo consciente e
sustentável, procurando materiais não tão agressores à natureza, utilizando apenas alguns itens
insubstituíveis por algo reciclável, mas que podem ser reutilizáveis. O resultado esperado se baseia
em famílias que possuem baixas rendas ou famílias que optem por economizar e utilizem esse
método de baixo custo (comparando aos modelos avançados e de alto custo), para conservar os
alimentos que não necessitam de uma temperatura muito elevada, como saladas, verduras,
legumes e outros nos quais sua validade não expire rápido, até mesmo refrigerante. Também pode
ser utilizado por agentes da saúde, lares de idosos, comerciantes que precisam de algo para manter
a temperatura de seus alimentos durante a venda no dia a dia. O projeto será fabricado com os
seguintes materiais: caixa de isopor, vasilha plástica, módulo peltier 12v, e.v.a 1cm, papel alumínio,
madeira, ima e termômetro.
Palavras-chave: Consumo consciente, reutilização, baixo custo.

1
2
3
4
5
6

Ana Clara Pires Silva, 9º ano, Colégio Exato.
Ana Clara Silva Assunção, 9º ano, Colégio Exato.
Géssyka Alves Fonseca, 9º ano, Colégio Exato.
Maria Eduarda de Sousa e Silva, 9º ano, Colégio Exato.
Sofia Avelar Duarte, 9º ano, Colégio Exato.
Viviane Sousa Santos, Orientadora, Colégio Exato
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CONSTRUÇÃO DE UMA CNC CASEIRA DE BAIXO CUSTO PARA PROJETOS EM ROBÓTICA,
EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS
-1

Ferreira, Y. S.S .; Rocha, L. R. C. B-2; Santos, I. F. M.-3 Pereira, P. H. F.-4; Amaral, M. W. M.-5; Ferreira,
C. A.-6
Um CNC – Comando Numérico Computadorizado é assim chamado por ser um sistema que permite
o controle de máquinas, através de comandos numéricos, sendo utilizados principalmente em tornos
e centros de usinagem. Uma impressora CNC é uma ferramenta que permite a usinagem de
materiais, tais como, madeira, plástico, vidro e metais. O preço de uma CNC varia entre R$ 900,00
a R$ 15000,00, dependendo da tecnologia empregada. Uma CNC funciona basicamente através
do controle de um braço mecânico que possui movimentos em um plano de área “X”, “Y” e “Z”,
controlada através de comandos assistidos por um programa de computador do tipo CAD/CAM
(Computer-Aided Design/ Commputer-Aided Manufecturing). Este projeto objetivou a criação de
uma impressora CNC de baixo custo, com o uso de materiais recicláveis. Tal ferramenta será usada
em projetos educacionais, pedagógicos e de robótica, objetivo principal da equipe desenvolvedora
do projeto. Os seguintes materiais foram usados: madeira, trilhos de gavetas, mini parafusadeira,
motor de passo, placa Arduíno, broca, fonte de computador, um computador, peças de impressoras,
parafusos, pregos e cola. A metodologia de construção do protótipo levou em consideração
princípios programação de computadores, mecânica, eletrônica, matemática e dividiu-se em duas
partes, a mecânica e a eletrônica. Os softwares necessários foram encontrados gratuitamente na
Internet. Como resultado houve uma redução drástica do custo de aquisição de uma CNC com
decréscimo em torno de 85% do valor. Projetos educacionais, pedagógicos e de robótica, entre
outros, podem ter reduzidos seus custos drasticamente com o uso da CNC caseira, construída
nesse projeto.
Palavras-chave: CNC. Projeto. Computador. Protótipo. Custo.
Yuri Sousa Silva Ferreira, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado, 1º A, IF Goiano – Campus Iporá.
1
Lucas Roberto conceição Barros Costa, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado, 1º A, IF Goiano – Campus Iporá.
1
Igor Ferraz Moraes dos Santos, Técnico em Química Integrado, 1º D, IF Goiano – Campus Iporá.
1
Pedro Henrique Fernandes Pereira, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado, 1º A, IF Goiano – Campus Iporá.
1
Marcelo Wagner Menezes Amaral, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado, 1º A, IF Goiano – Campus Iporá.
1
Carlos Antônio Ferreira, Professor, Especialista, IF Goiano – Campus Iporá.
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CONVERSÃO DE ENERGIA PELO EFEITO SEEBECK
Costa, E. M.;1 Gonçalves, R. S. A.;2 Gonçalves, R. I. A.;3 Peres, V. A. C.;4 Nascimento, J. V. S.;5
Moreira, R. A.;6

Diversas são as fontes de energia renovável, sendo as que mais se destacam no mundo a energia
hídrica, solar e eólica. Por serem as fontes mais disponíveis, elas são os principais focos de
pesquisas, deixando algumas outras “de lado”. Neste contexto, propomos aproveitar uma fonte de
energia que muitos desconhecem o seu potencial, a energia térmica produzida pelo corpo humano,
no entanto, esta fonte de energia sempre está disponível, é limpa e renovável. Para captar parte
dessa energia, será utilizado neste projeto um dispositivo capaz de converter energia termoelétrica
em energia elétrica por meio da diferença de temperatura que se baseia no efeito Seebeck, para
converter diferença de temperatura em tensão elétrica. Para isso, serão utilizadas pastilhas Peltier,
que normalmente, geram uma diferença de temperatura, deixando um lado da mesma frio e o outro
quente quando aplicada uma tensão elétrica, no entanto, basta reverter o que ela faz para obter o
efeito Seebeck. Para isto, será projetado um tênis protótipo de forma que o lado “quente” da pastilha
ficasse em contato com a superfície plantar do pé e o lado frio ficasse para baixo em contato com
um dissipador de calor, assim criando um diferencial de temperatura e gerando energia elétrica
capaz de carregar um celular, ou ser armazenada em um Power Bank e alimentar outros
dispositivos que não necessitam de uma voltagem alta. Apesar da energia gerada não ser de grande
porte, esse protótipo propõe de forma inovadora despertar as pessoas para a importância das fontes
renováveis de energia, pois com a redução dos recursos naturais e o aumento da população
devemos buscar formas de sempre disponibilizar este recurso essencial para todas as pessoas de
diferentes classes sociais.

Palavras-chave: Energia renovável, Pastilhas Peltier, Efeito Seebeck.
_________________________________
Erik Menezes Costa, Técnico em Desenvolvimento de Sistema Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Rennã Samuel Andrade Gonçalves, Técnico em Desenvolvimento de Sistema Integrado ao E. Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Ronnã Isaac Andrade Gonçalves, Técnico em Desenvolvimento de Sistema Integrado ao E. Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Vittor Augusto Carvalho Peres, Técnico em Desenvolvimento de Sistema Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5
João Vitor de Souza Nascimento, Técnico em Desenvolvimento de Sistema Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
6 Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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CONVERSOR DE ENERGIA SOLAR PARA ELÉTRICA
Padilha, B. C. B.;1 Mariano, J. V. C.;2 Costa, L. A. S.;3 Rodrigues, W. J. A.;4 Azevedo, L. H. S.;5
Moreira, R. A.:6

A energia solar abrange uma grande faixa do espectro eletromagnético, sendo que uma boa parte
desta energia radiante chega ao nosso planeta, podendo ser convertida em energia elétrica através
de alguns processos distintos, tais como: heliotérmico e fotovoltaico. Neste trabalho vamos usar o
processo fotovoltaico que consiste em converter energia solar diretamente em energia elétrica
através do efeito fotovoltaico, sendo que, para isto é necessário um material semicondutor,
geralmente fabricado a base de silício. O objetivo deste trabalho e desenvolver um processo de
converter energia solar em energia elétrica de uma forma mais acessível, pois os semicondutores
são caros e difíceis de obter. Para isso, serão utilizadas algumas peças que podem ser
reaproveitados de eletrodomésticos quebrados de forma que no final o equipamento montado
possua um painel solar para capitar energia, uma bateria para armazenar energia, e uma entrada
USD para transmitir e regular a energia. O intuito deste projeto é oferecer a todas as pessoas,
principalmente as que vivem em regiões de difícil acesso a oportunidade de construir sua própria
fonte de energia limpa e de baixo custo. Desta forma, o projeto auxilia na diminuição da
desigualdade, uma vez que disponibiliza meios de obtenção de energia elétrica, que é um bem
essencial, para pessoas que vivem em regiões isoladas.

Palavras-chave: energia solar, fotovoltaico, energia elétrica.
_______________________________
Breno Cairo Barros Padilha, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
João Victor Cardoso Mariano, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Lucas Alexandre Siqueira Costa, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Weslen Júnior Alves Rodrigues, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5
Lucas Henrique Santos Azevedo, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
6 Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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DEMONSTRAÇÃO DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA ATRAVÉS DE UM CATA - VENTO.
Resende, O. R.1; Ribeiro, I.H.M. S.2; Leite, T. L. R3; Nunes, M. S. B.4, Silva, R. S. B.5
O vento consiste no deslocamento de massas de ar, o que traz consigo energia com um grande potencial
para ser utilizada na geração de eletricidade. Esse ramo de geração elétrica está se expandindo
amplamente nos últimos anos por ser uma energia limpa e abundante e por já apresentar um custo de
geração viável a ponto de ser inserido na matriz energética brasileira. Este trabalho tem por objetivo
demonstrar, por meio de um cata-vento, a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Com
a energia produzida será ascendido LEDs que estarão instalados em uma maquete de uma propriedade
rural. Na estrutura do aerogerador, encontramos um gerador elétrico, que funciona baseado no princípio
da indução eletromagnética de Faraday. Este princípio enuncia que em um circuito elétrico submetido a
um campo magnético variável, circula uma corrente elétrica. Esta Lei é conhecida também como a lei de
Faraday Lenz, cujo princípio torna possível a construção de geradores e aerogeradores, que convertem
energia mecânica e energia eólica em energia elétrica. A maquete do gerador apresentará o uso de uma
energia limpa, e renovável para produção de energia elétrica. Esta energia poderá ser utilizada em
fazendas como uma alternativa de baixo custo e autonomia (relevando gastos com instalação,
componentes e manutenção) além de mostrar como se comporta sua eficiência, tratando-se de uma
fonte de energia intermitente (não é continua). Para construção do gerador eólico e da maquete
demonstrativa utilizamos os seguintes materiais: 1 Gerador eólico, base de madeira (35cm de
comprimento; 28cm de largura), 2 cantoneiras (tipo mão francesa, 36cm), 4 parafusos de 2cm de
comprimento, 1 motor de impressora, 2 parafusos 0,7cm,1 capacitor elétrico, 10 leds de alto brilho, 1
hélice de ventilador 30cm, 1 garra de jacaré vermelha/preta, 4m de fio vermelho+/ e preto, 2.Maquete
Eólica, 25cm de cano PVC de meia, tampas para cano de meia, 1 parafuso fendado, 4 parafusos cabeça
de panela, -adesivo prata 25x8, led de auto brilho, 15cm de espaguete branco, 25cm de fio para o + do
led, 25cm de fio para o do led. Pretende-se mostrar, com este trabalho que a energia eólica faz parte da
gama de energias renováveis e é considerada econômica e não poluente, possuindo muitas vantagens
em relação a outras formas de energia.
Palavras-chave: Geração de energia, energia limpa e renovável, indução eletromagnética.
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Fabiane Oliveira Resende, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Ingredi Horrane Moreira Silva Ribeiro, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Thainara Lorrana Ribeiro Leite, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Marcos Sousa Bueno Nunes, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva - Campus Iporá.
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestra no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da ilva.
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARA O APOIO AO CIDADÃO
Vieira, L. P. 1; Rocha, V. F. O.2; Gouveia, G. R.3 ; Nascimento, B. E. C.4; Grande, E. T. G5;
Campos, L. M. C.6
No Brasil, os índices de criminalidade e de acidentes vem aumentando a cada ano, o número de
mortes pode ser reduzido com o acionamento rápido dos meios de segurança/socorro. De acordo
com as pesquisas realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), entre o período de janeiro de
2018 a abril do mesmo ano, ocorreram cerca de 46498 acidentes nas rodovias brasileiras. Em 2011
os números de acidentes domésticos no Brasil ultrapassaram 3.739 casos, que levam a morte de
crianças entre 1 e 14 anos de idade. Em 2017, o Brasil seria o terceiro país com o maior número de
mortes por incêndio. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do
Ministério da Justiça, o Brasil tem uma média de 267 mil incêndios anualmente (incluindo
ocorrências florestais e residenciais). A Polícia Militar registrou 566.793 casos de roubos no Brasil
no ano de 2010. O projeto consiste em um aplicativo mobile, que terá como função facilitar a
comunicação entre o cidadão e os principais meios de segurança/socorro, sendo eles: Polícia,
Corpo de Bombeiros e SAMU. O software será programado em linguagem Delphi, PHP e banco de
dados MySQL. O aplicativo, por sua agilidade no processo de acionamento dos meios de
segurança, pode ser um fator importante no socorro imediato. O usuário deverá baixar em seu
smartphone gratuitamente, realizar cadastro para a utilização do software e após, poderá realizar o
acionamento dos meios de segurança/socorro de forma prática e rápida. Por ser acessível a todos,
com interface intuitiva e com apenas um toque acionar ajuda, espera-se prestar um socorro de
emergência correto e eficiente.
Palavras-chave: Aplicativo, Socorro imediato, Acessibilidade, Delphi, PHP.

1

Leonardo Paiva Vieira, Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá
Vitor Francisco O. Rocha, Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá
3
Gustavo Rezende Gouveia, Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá
4
Breno Eduardo C. Nascimento, Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano – Campus Iporá
5
Eliana Tiba Gomes Grande, Cientista da computação, Doutora em Ciências e Matemática, docente do IF Goiano – Campus Iporá
6
Lívia Mancine Coelho de Campos, Cientista da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, docente do IF Goiano – Campus Iporá
2
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ENERGIA EÓLICA MANUAL
Figueiredo, A. B.1 ,Farias,B.L.2 ,Lima, B. G.3; Paes.J.P.4 , Rodrigues, L.,B.5; Leão, F., 6
.
Desde quando a humanidade se tornou sedentária esta necessitou de meios que para produção de
energia. A energia é de fundamental importância para a população e por meio do vento,
produziremos a energia eólica. Nosso objetivo é desenvolver este projeto, para que ele possa ajudar
pessoas de baixa renda, que não possuem condições financeiras e consequentemente diminuir a
desigualdade social com a produção de um sistema de fácil obtenção para toda população.
Usaremos para a construção deste: dvds, élice de garrafa peti, led, papelão, cano de pvc, madeira,
tinta para colorir e ventilador. Após o sistema de energia eólica ser confeccionado, medidas serão
realizadas para o conhecimento de sua eficiência.

Palavra-chave: Produção, Energia, Eólica

__________________________________
1Ana Maria Barcelo Figueiredo, Técnico em agropecuária, 2° ano, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá;
2Beatriz de lima, Técnico em agropecuária, 2° ano, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá;
3
Bianca Graciele Vieira de Lima, Técnico agropecuária, 2° ano, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá;
4
Juliana Pires Paes, Técnico agropecuária, 2° ano, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá;
5
Lívia Bastos Rodrigues, Técnico agropecuária, 2° ano, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá;
6
Fábio Antonio Leão Sousa, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, IF Goiano – Campus Iporá.

SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

72

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

FITOTERÁPICOS E SEUS USOS NA MEDICINA POPULAR
Oliveira, G.R.Q.1; Santos, A.P.C.S.2; Silva, J.S.S.3; Xavier, S.C.S.4; Massenssini, A.M.5
Fitoterapia consiste no uso interno ou externo de vegetais “in natura” ou sob a forma de
medicamentos (drogas vegetais) no tratamento de doenças. Com o advento da medicina alopata
esse método de cura foi deixado de lado até que, devido aos efeitos colaterais ou ao alto custo dos
medicamentos, a fitoterapia foi novamente colocada em destaque. As empresas farmacêuticas
muitas vezes vão até comunidades que fazem uso de plantas medicinais e adquirem o
conhecimento popular de qual planta é utilizada para estes fins e então às levam para laboratórios,
extraem o princípio ativo das plantas, os modificam e obtém a patente dos mesmos, cobrando
preços exorbitantes sob o medicamento. O Brasil é um país com uma enorme biodiversidade, é
importante que a população tenha conhecimento e aproveite esses recursos, é por isso que, desde
2006, a fitoterapia passou a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), através de experiências e
normatizações, apresentando-se para o fortalecimento da atenção básica. O objetivo do trabalho é
demonstrar que o uso de fitoterápicos e o conhecimento sobre estes podem promover a redução
das desigualdades. Serão demonstradas ao público várias plantas medicinais e seus usos mais
comuns. Além disso, será apresentado o resultado de uma entrevista sobre a utilização de
fitoterápicos por pessoas do município de Iporá. A fitoterapia ainda não é difundida em todas as
Unidades Básicas de Saúde. A implantação da mesma permitiria que a falta de medicamentos
convencionais fosse, em parte, suprida, e ainda reduziria os gastos com a saúde no Brasil, pois as
drogas vegetais ou o vegetal “in natura” apresentam menor custo, e carecem de uma orientação
adequada para o consumo pela população.

Palavras-chave: Plantas medicinais, conhecimento popular, saúde.
Gabriella Rocha Queiroz de Oliveira, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
Ana Paula Claudino Souza Santos, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
Jullia Stefany Siqueira da Silva, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
Suellen Cristiny da Silva Xavier, Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
André Marcos Massenssini, Professor EBTT, Doutor em Microbiologia Agrícola, IF Goiano – Campus Iporá.
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GELADEIRA LITERÁRIA: A LEITURA E O CONHECIMENTO COMO FERRAMENTA PARA A
(TRANS)FORMAÇÃO DA REALIDADE SOCIOCULTURAL DOS SUJEITOS.
Araújo, D.1; Pessoa, E. F.2; Rodrigues, K.3; Gabriel, V.4, Nascimento, K. N.5, 6Costa, M. J.

O Acesso à leitura garante aos sujeitos o acesso à educação e a apropriação cultural, o que faz
com que haja um maior desenvolvimento e amadurecimento da sociedade em que estão inseridos.
A leitura é um direito de todo cidadão, além de ser imprescindível para sua formação social e
pessoal. Este projeto tem como objetivo promover a leitura como forma de inclusão social,
proporcionando o conhecimento e acesso à informação aos que foram privados desse direito, a fim
de tornar a sociedade mais igualitária em relação à educação e ao acesso ao saber. Assim, para
desenvolver este projeto reutilizar-se-á uma geladeira e livros literários de todos os gêneros, que
foram arrecadados e serão expostos no dia do evento de maneira direta e livre. Será criado um
espaço confortável próximo à geladeira, composto por almofadas, para que o momento da leitura
seja agradável. Espera-se que com o projeto mais pessoas possam ter acesso à leitura e que
adquiram o hábito de buscar conhecimento. Garantindo essa apropriação cultural garante-se uma
formação de indivíduos com alta capacidade de entendimento em diversas áreas e o seu convívio
em sociedade, uma vez que leitura visual e sonora não garante ao indivíduo uma ascensão social,
potencializando-se assim seu crescimento profissional e pessoal.
Palavras-chave: Leitura. Educação. Inclusão social.

1- Danielly Araújo, Curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, If Goiano campus Iporá.
2- Eduardo Feitosa Pessoa de Oliveira, Curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, If Goiano campus
Iporá.
3- Karine Rodrigues Cruvinel, Curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, If Goiano campus Iporá.
4- Victor Gabriel Rodrigues de Rezende, Curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, If campus Iporá.
5- Kelly Naiara do Nascimento, Curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, If Goiano campus Iporá.
6- Marivane de Jesus Costa, orientadora
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GERADOR DE HIDROGÊNIO
Chagas, M. V.1; Rocha, R. S.2; Filho, J, D. M.3; Batista, R. V4, Filho, L.C.5 ; Silva, R. S.B.6
A experimentação é um instrumento essencial, principalmente quando se trata do ensino de
química, pois existem inúmeras dificuldades do aluno em saber interpretar a teoria com a prática.
Um desses obstáculos é a falta de visualização de como realmente ocorre a maioria dos processos
químicos. Logo, o objetivo deste trabalho, além de fugir dos métodos tradicionais, é expor um
experimento de baixo custo, que evidencia o fenômeno da eletrólise aquosa. Ao colocarmos a água
destilada e a soda cáustica no mesmo recipiente e misturarmos até dissolver, possuiremos uma
solução de eletrólise aquosa. Ao ter contato com a corrente elétrica gerada pela fonte de 12V
ocorrerá a dissociação dos gases de hidrogênio e de oxigênio. Da autoionização da água, serão
formados íons H+ e íons OH- e da autoionização da soda serão formados o íon Na+ e o íon OH- onde
os íons positivos serão atraídos pelo eletrodo negativo e os íons negativos serão atraídos pelo
eletrodo positivo. Teremos o H2 (g) e o O2 (g) sendo o hidrogênio predominante, é passado então
para o outro recipiente através da mangueira. Há neste recipiente uma solução de bolhas (água
com detergente), assim que transferido o gás hidrogênio, formará bolhas de gás hidrogênio que
quando queimadas com o isqueiro causa uma explosão e torna-se novamente água. A explosão
ocorre devido ao hidrogênio ser um gás combustível (inflamável) ocasionando a explosão quando
queimado. Para este experimento utilizaremos os seguintes materiais: água destilada, soda
cáustica, dois recipientes de vidro sendo um com tampa e um sem detergente, um par de eletrodos,
13cm de cobre na forma de L, cola durepox, mangueira de chuveiro, uma fonte 12V e um isqueiro.
Esperamos conscientizar professores e alunos visitantes da feira que se trata de um experimento
de baixo custo e acessível, pois pode ser usado nas escolas que não possuem laboratórios ou
equipamentos sofisticados e ainda contribui para que os alunos se sintam bastante interessados e
curiosos com o experimento pela fácil acessibilidade dos materiais no cotidiano.
Palavras-chave: Ensino de Química, eletrólise da água, geração de hidrogênio.
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Matheus Vieira. Chagas, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
Fabrício dos Santos Rocha, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
Joabio Diniz Morais Filho, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá
Rodrigo Vilela. Batista, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá
Lázaro Caetano da Silva Filho, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestra no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da Silva
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GERADOR DE VAN DE GRAAFF: UM EXPERIMENTO ELETRIZANTE
Gabriel, Y.1; August, D.2; Bento, W.3; Ávila, V.4, Henryke, P.5

Um gerador de Van de Graaff é uma máquina eletrostática que foi inventada pelo engenheiro
estadunidense descendente de holandeses, Robert Jemison van de Graaff por volta de 1929. A
máquina foi logo empregada em física nuclear para produzir as tensões muito elevadas necessárias
em aceleradores de partículas. Este projeto tem como objetivo induzir o transporte de cargas
através de um Gerador de Van de Graaff, analisar suas interações com o meio e demonstrar como
é o processo de criação da energia estática e seus efeitos. Por isso decidimos produzir este projeto,
na intenção de demonstrar para as outras pessoas que a eletricidade estática é um fenômeno de
acumulação de cargas elétricas que pode se manifestar em qualquer material e a manifestações
deste tipo de eletricidade. Este tipo de eletricidade, pode ser observada, principalmente, em locais
onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos quando dois materiais diferentes são
atritados sendo comum acontecer choques em diversas situações. Para demonstrar este fenômeno
decidimos construir um gerador eletrostático caseiro usando os seguintes materiais: uma base de
madeira com dois blocos, um cano PVC de 150mm, dois escorredores de macarrão de alumínio,
uma furadeira como motor, fios de cobre, um cubo traseiro de bicicleta, um rolamento, uma fita de
cetim de 3 metros, barra roscável por 3/8 com 3 porcas 3/8, dois caps de quarenta soldável uma
barra de quarenta por 5mm, um rolo de fita veda rosca de 19mm por 20mm e uma fita isolante. Os
métodos de montagem: fixamos a furadeira na base com os dois blocos com parafusos e fitas de
alumínio; com a barra roscável, colocamos uma porca; o rolamento mais uma porca depois fizemos
dois furos no meio do cap depois fixamos os caps na lateral da barra de cano de quarenta mm
soldável. Esperamos que haja passagem de corrente eletrostática entre o indivíduo e a esfera
metálica ao entrarem em contato, demonstrando seus efeitos. Temos o intuito de que os visitantes
da feira possam entender que a eletricidade estática se dá pelo atrito e concluam que os choques
muito comuns em nossas vidas são consequências deste tipo de geração de cargas elétricas.
Palavras-chave: Eletricidade estática, tipos de eletrização, Gerador Van der Graaff.
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Yure Gabriel, Ensino Fundamental, nono ano, EEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Daniel Augusto, nono ano, EEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Wsley Bento, nono ano, EEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Vinícius Ávila, nono ano, EEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Pedro Henrique nono ano, EEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva , professora, Mestre no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da Silva
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KIT DIDÁTICO ACESSÍVEL DE ELETROMAGNETISMO: UMA EXPLORAÇÃO DO MOTOR
ELÉTRICO.
Santos S. V.1; Peres, A. A. R. P.2; Assis, F. R.3; Santana, J. K. W.4; Padilha, R. A.5; Itacarambi, R.
M.6;
A matriz energética brasileira é principalmente baseada em geração hidroelétrica, esse tipo de
energia é gerada a partir da pressão a água que movimentam as pás da usina, acopladas em
geradores eletromagnéticos. Com o Motor Eletromagnético, a população pode gerar energia
sustentável e econômica para diversos tipos de serviço. Um exemplo é o uso desse motor com a
finalidade de transporte, movimentando hélices de um motor para barcos, helicópteros, drones, etc.
Entender as leis da física que regem os fenômenos de geração elétrica é essencial para propor
soluções inovadoras para problemas envolvendo esses fenômenos. Assim o trabalho se propõe a
construir um kit didático para o ensino de eletromagnetismo usando material reciclado. No estágio
final, um motor eletromagnético será construído e as peças e os conceitos serão explorados com
motivação pedagógica. Para fabricar o motor usaremos uma base de madeira; fios de cobre
esmaltados; pedaços pequenos de madeira (7cm); canudos; 2 imãs de neodímio; pedaços
pequenos de lâmina de cobre para computador; lâminas de aço flexíveis; palitos; e a fonte de
alimentação (bateria). Além do custo total da energia, hoje em dia a poluição é um fator preocupante,
portanto a troca de motores a combustão por motores eletromagnéticos é uma opção sustentável.
Espera-se então que, com o trabalho, os conceitos do eletromagnetismo possam ser difundidos em
comunidades que não podem arcar com laboratórios caros. Motores elétricos são uma forma de
energia sustentável e o uso como meio de locomoção tem sido difundido como uma alternativa
sustentável, barata e menos danosa ao meio ambiente.

Palavras-chave: Motor eletromagnético, didático, energia, sustentável.

¹ Viviane Sousa Santos, Professora, Colégio Exato
2
Antônio Augusto Ribeiro Padilha Peres, 9° Ano, Colégio Exato.
³ Felipe Rodrigues de Assis, 9° Ano, Colégio Exato.
4
Juliano Kenzo Watanabe Santana, 9° Ano, Colégio Exato.
5
Rafael Alves Padilha, 8° Ano, Colégio Exato.
6
Rian Moraes Itacarambi, 9° Ano, Colégio Exato.
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KIT ELETROMAGNETISMO
Matos, B.S.1; Carvalho, A.S.2; Carvalho, L.B.B.3; Guimarães, E.S.4; Barros, J.V.M5;

Oliveira, H, J6

Diversas escolas públicas não possuem laboratórios de física, em consequência dos valores
financeiros necessários para mantê-lo. Por conseguinte, os professores acabam adaptando suas
aulas apenas em conteúdos teóricos. Sendo assim, nosso objetivo é desenvolver um kit sobre a
disciplina de eletromagnetismo, capaz de contribuir de forma didática com o professor,
possibilitando um ensino através de demonstrações práticas, dinâmicas e, para os alunos, um novo
meio de aprendizado. Este foi produzido de forma artesanal e com a utilização de materiais de baixo
custo, como: canos PVC, joelho, cap, linha, pilhas, esfera metálica, fio de cobre, madeira MDF,
interruptor, tampinha, garras de jacaré, bússola, suportes para pilhas, limalha de ferro, placas de
vidro, cola quente, cabo de madeira, pregos, imãs, pedaço de madeira e parafusos. Ao realizar a
construção do experimento em testes, foi possível observar, por ele simular fenômenos envolvendo
campo magnético, a presença de solenoide, eletroímã, relação de corrente elétrica, campo
magnético, entre outros. A partir deste Kit, espera-se que os alunos ampliem sua interpretação
referente aos conceitos científicos e que, o mesmo (estes materiais didáticos diferentes e atrativos)
possa sensibilizar outros professores, para que de forma dinâmica envolvam seus estudantes e a
equipe de suas escolas, continuando o trabalho de ensino e aprendizagem de forma mais
significativa. Além disso, tem-se como objetivo a integração de o máximo possível de alunos.
Pretende-se ter o auxílio de um professor de libras, para que o aluno com deficiência auditiva possa
acompanhar a aula, assim como os demais.
Palavras-chave: kit, eletromagnetismo, física, equipamento, ensino.

1 Bruno Souza de Matos; Técnico em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Andressa dos Santos Carvalho; Técnico em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Laura Beatriz Brito Carvalho; Técnico em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Eugenia Silva Guimarães; Técnico em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
5
João Victor Martins Barros; Técnico em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
6
Homeilton José de Oliveira; Docente IF-Goiano Campus Iporá.
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MINI GERADOR EÓLICO
Oliveira, T. P.;1 Abreu, M. F.;2 Dias, G. S.;3 Gonçalves, L. V. S.;4 Moreira, R. A.:5

Nas últimas décadas tem surgido muitas pesquisas sobre processos de conversões de energia
como em nenhum outro tempo da história, pois com a escassez do petróleo e o aumento da
população, encontrar novas fontes de energia se tornou inevitável. Uma fonte de energia que pode
ser explorada é a energia eólica que pode ser convertida em outras formas de energia, como por
exemplo, a elétrica. Para realizar o aproveitamento desta fonte de energia, será utilizado neste
trabalho um mini gerador eólico que é um tipo de máquina que converte a energia cinética contida
nos ventos em energia elétrica. O mini gerador eólico tem por finalidade a conversão de energia
renovável proveniente dos ventos, utilizando matérias simples, tais como: cano PVC, motor elétrico
retirado de brinquedos velhos, ventilador, luzes de LED, fita isolante, fios elétricos e uma plataforma
de madeira para montar a maquete. Esse mini gerador é apenas um protótipo e tem como objetivo,
demonstrar uma das formas de geração de energia que não gera resíduos, mas que pode ser
amplamente utilizada na conversão de energia elétrica, pois na prática o que ocorre e a
transformação da força do vento que exerce trabalho sobre as hélices produzindo energia elétrica.
Essa máquina é mais e eficiente em locais onde existe maior presença de forças eólicas, mas pode
ser empregada em qualquer região, principalmente em regiões de difícil acesso, o que
disponibilizaria para as pessoas que vivem em locais isolados uma energia limpa e barata, ajudando

diminuindo a desigualdade, pois oferece este bem essencial, para pessoas em regiões que
dificilmente chegaria energia elétrica na forma convencional.
Palavras-chave: energia eólica, mini gerador, energia elétrica.
________________________________
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Thais Pereira de Oliveira, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Maressa Farias de Abreu, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Geovana da Silva Dias, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Larissa Vitória Silva Gonçalves, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
Rodrigo Alves Moreira, Professor, Doutor, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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MOTOR A VAPOR
Viana, A. N.G.1; Guimarães, B. S.2; Mariano, H. S.3; Alves, L. F. O.4, Rodrigues, N. S. S.5, Sousa,
F. A. L.6;
O motor a vapor, também chamado de máquina a vapor e turbina a vapor, é um tipo de máquina
térmica que explora a pressão do vapor. Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no
princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizado para produzir trabalho,
e seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica. O motor a vapor tem por finalidade a
produção de uma energia renovável feito por produtos quase todos recicláveis onde se usou latinhas
de alumínio, cola branca, esponja de aço, CDs e DVDs antigos e outros produtos como linha de
pesca, conectores de chuveiro e cola quente. O motor é um protótipo e tem como objetivo, divulgar
um motor que tão pouco conhecido, sendo demonstrado na prática a transformação da energia
térmica em energia elétrica. O motor a vapor está entre umas das máquinas térmicas mais eficiente
do mundo! Chegando aos 45% de eficiência, um número alto se comparado com a eficiência de um
motor automotivo que é em média 23%.
Palavras-chave: Motor, Vapor
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André Naves Gontijo Viana, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Bruno Santos Guimarães, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Halisson Silva Mariano, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Luan Fhilipe Alves Oliveira, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Nathália Sousa Silva Rodrigues, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
Fábio Antonio Leão Sousa, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, IF Goiano – Campus Iporá.
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MOTOR STIRNLING
Sampaio, D. R. , Silva, G. D. M. , Cavalcante, I.3 Fernandes, P. H. O.4, Carvalho. S. F. L.5,
Oliveira, H. J.6.
1

2

O motor Stirling foi uma invenção do engenheiro escocês Robert Stirnling (1790-1878).
Diferentemente dos motores a combustão interna, exemplo dos carros a diesel ou a gasolina, este
é um motor de ciclo térmico. Em sua criação original tinha como componentes um cilindro simples
com dois pistões, enquanto que os motores mais modernos utilizam, também, dois pistões, um
êmbolo e um pistão de energia operando por meio de um virabrequim. No século XVIII-XIX, o auge
da industrialização, as máquinas utilizadas eram a vapor e estas provocavam muitos acidentes para
com os trabalhadores. Buscando superar este problema, Stirnling idealizou uma máquina mais
simples e com menos riscos. O objetivo deste trabalho é reconstruir esta máquina com materiais de
baixo custo, como, por exemplo: latas, joelhos e buchas de PVC, raios de guarda chuva, bicicleta e
CD’s. Demonstraremos sua funcionalidade e suas condições viáveis, uma vez que para seu
funcionamento esta pode operar aproveitando o calor proveniente de fontes de energia solar ou
energia geotérmica. O trabalho será realizado de forma artesanal e orientado pelo professor em
relação à aplicação dos conceitos físicos da termodinâmica. Seu funcionamento baseia-se na
variação do volume do ar que está em uma câmara fechada junto a um pistão. Deste modo, quando
o ar é submetido a altas temperaturas ele se expande, alavancando o pistão, quando é resfriado,
por uma câmara externa de resfriamento, o gás diminui seu volume e consequentemente desce o
pistão. A máquina correspondeu ao projeto idealizado quando todo o torque ocasionado pelo motor
é transferido para um volante que é ligado a um eixo de virabrequim. Este motor funciona em ciclo
termodinâmico composto por quatro fases e dois tempos.

Palavras-chave: Motor Stirling, termodinâmica, baixo custo, calor.

1 Davi Ribeiro Sampaio, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus - Iporá.
2Gustavo Divino Martins Silva, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano-Campus Iporá.
3Izadora Cavalcante, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Pedro Henrique Oliveira Fernandes, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4 Samuel Fernandes Lopes de Carvalho, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5 Homeilton José de Oliveira, Docente- IF Goiano -Campus Iporá.
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MOTOR V8
Veloso, A. N.1; Silva, D.T. A.2; Guimarães, J. R3; Silva, T. C. C.4, Silva, A. A.5; Silva, R. S. B.6
O motor V8 é uma das coisas mais cultuadas no universo automobilístico, pois consiste em oito
cilindros divididos em duas séries de quatro, uma de frente para a outra. Esses cilindros estão
conectados na parte de baixo do motor e dispostos em formato de ‘V’, por isso a nomenclatura. O
número que o acompanha é definido pela quantidade de cilindros, sempre divididos em séries iguais
de cada lado. A principal vantagem no uso deste tipo de disposição é que, além de ser um motor
mais compacto, outras peças e acessórios podem ser otimizadas em função da potência e o formato
em V faz com que o motor ocupe menos espaço. Este tipo de motores pode ser encontrado em
veículos esportivos de alta potência e também em carros de porte maior, como os utilitários,
podendo ser adaptados para os diferentes tipos de combustível. O projeto tem como objetivo
mostrar o funcionamento deste tipo de motor. A corrente utilizada será de uma bateria elétrica com
70 amperes utilizada em carro. O motor construído fará a transformação de energia elétrica em
energia mecânica o que fará movimentar os oito pistões que estarão interligados por um virabrequim
com oito voltas feito de fio de cobre e os oito pistões se movimentarão dentro dos eletroímãs. Para
a construção do motor utilizaremos os seguintes materiais: Fios de cobre fino e grosso
desencapados, madeira para fixar o motor, papelão, pregos, parafusos, arruelas, fita isolante, cola
quente, tubos de caneta, graxa e uma boca de ralo. Esperamos que os participantes da feira possam
compreender o funcionamento dos motores V8 e em quais tipos de automóveis são encontrados e
que como alguns modelos saem parcialmente elétricos eles também diminuem a poluição do meio
ambiente.
Palavras-chave: Motores automobilísticos de 8 cilindros, transformação de energia, potência.
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Amanda Nunes, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Deborah Thayane de Azevedo Silva, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Jhonatan Rodrigues, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Thallittta Cristina Cunha Silva, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Alex Alves da Silva, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestra no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da Silva
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I · (C – D) = V – L : O PRODUTO DA IDEIA PELA DIFERENÇA DA COMPOSTAGEM COM A
DESIGUALDADE, IGUAL A VIDA MENOS LIXO.
Vasconcelos, E. S. ; Deus, R. E. R. de2; Siqueira, D. X.3; Rodrigues, K. L. M.4, Leão, E. S5,
1

Marques, D. C. de S6.
O projeto visa a construção de uma composteira orgânica com o intuito de reduzir a desigualdade
social, proporcionando as pessoas um meio no qual possam utilizar a composteira para a produção
de alimentos por meio de um recipiente reciclados que proporcione a produção de um adubo com
mais praticidade com restos de alimentos, serragens dentre outros. A construção da composteira
será feita com os seguintes materiais: três caixas plásticas, uma torneira plástica, cola de cano, fita
veda-rosca, minhocas, serragem, esterco e lixo orgânico como restos de alimentos. Foi realizada
uma pesquisa na escola sobre o desperdício de alimentos e o gasto com adubo na horta, os dados
foram coletados e analisados como o objetivo de reduzir os gastos com este insumo. Com isso,
surgiu a ideia de confeccionar uma composteira orgânica de pequeno porte para iniciar o projeto
até a aquisição de um recipiente maior; sendo este recipiente transparente para ser possibilitar a
observação dos matérias utilizados. No primeiro recipiente será colocado restos de alimentos
orgânicos com serragem para a construção do adubo, no segundo recipiente o solo com as
minhocas, dessa forma elas vão contribuir no processo de mineralização e no terceiro recipiente
ficará o chorume produzido pelo processo biológico na decomposição dos alimentos, evitando o
contato direto com o solo para que não haja a poluição dos lençóis freáticos, dessa forma será
eliminado na rede de esgoto. Os resultados que obtidos por meio da composteira auxiliarão na
tomada de decisão quanto a redução dos desperdícios de alimentos gerando um avanço no
processo de adubagem e a redução de lixos orgânicos.

Palavras-chave: Composteira; Processo Orgânico; Adubo.
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Eduardo dos Santos Vasconcelos, Ensino Médio, 1º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Rafhael Eduardo Rodrigues de Deus, Ensino Médio, 1º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Diego Xavier Siqueira, Ensino Médio, 1º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Kleber Lucas Melo Rodrigues, Ensino Médio, 1º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Eduarda Silva Leão, Ensino Médio, 1º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Daniela Cristina de Sousa Marques, Professora orientadora, CEPI Osório Raimundo de Lima.
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ÓLEO RESIDUAL & PRODUTOS ARTESANAIS
Itacaramby, F.P.; Melo, I. T.; Souza, K. B.; Aguiar, L. R.; Moura, Y. S.; Ramos, M. M. M.

A grande maioria da população não sabe o que fazer com o óleo residual de cozinha e acaba
descartando-o de forma inadequada, o que provoca impactos ambientais sérios. Na terra causa a
impermeabilização do solo, impedindo a infiltração da água, destruindo a vegetação, colaborando
para o aumento das enchentes, também poluindo a água, além de contribuírem para morte de seres
vivos. O óleo descartado corretamente pode ser utilizado para produção de biodiesel, sabão, tintas
a óleo, massa de vidraceiro e outros produtos. Isso preserva a matéria-prima, incentiva a reciclagem
e evita que mais litros de óleo sejam descartados de maneira incorreta. Com o objetivo de diminuir
impactos ambientais graves e sabendo que o indivíduo pode produzir o seu próprio sabão caseiro
foi proposto um trabalho, tendo como público alvo todo o Ensino Médio, a fabricação desses
produtos que utilizem óleos e gorduras nas aulas de Prática de Laboratório semanalmente, evitando
assim o seu descarte, juntamente com outros produtos como sabonetes líquidos, aromatizadores
de ambiente e brilha alumínio, visando que esses materiais produzidos possam servir para diminuir
a desigualdade de famílias que podem até comercializar os produtos desenvolvidos. Ao final deste
trabalho espera-se que haja a conscientização e que também sirva como esclarecimento para a
comunidade escolar sobre a poluição e a economia familiar.
Palavras-chave: óleo residual, produtos artesanais.

_________________________________________
1.
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6.

Franciely Paulino Itacaramby, 2º série do Ensino médio, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Isabela Texeira N. de Melo, 2º série do Ensino médio, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Karoliny Bento de Souza, 2º série do Ensino médio, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Letícia Rezende de Aguiar, 2º série do Ensino médio, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Yasmin da Silva Moura, 2º série do Ensino médio, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Marcilene Maria Martins Ramos, Professora orientadora, CEPI Osório Raimundo de Lima.
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OS MALEFÍCIOS DO CIGARRO PARA A SOCIEDADE

Santos, V. S1; Dias G G C P 2; Neto E D S 3; Leão C C B L 4,

O trabalho consiste em construir um modelo para mostrar o que acontece com o parelho respiratório
de um fumante. Para tanto se faz necessário usar Garrafa pet, cigarro, aspirador de pó, algodão,
luva e mangueira de nível. A ideia é apresentar o que acontece com o pulmão de uma pessoa que
fuma aproximadamente seis cigarros diariamente e como tal atitude faz mal para o organismo. O
propósito é incentivar as pessoas que fumam a largarem o vício, com a finalidade de evitar
problemas de saúde, por exemplo, o câncer. A metodologia é furar a garrafa pet, colocar algodão e
depois fazer outro furo para o cigarro, acender o cigarro e ligar o aspirador de pó. A indústria do
tabagismo fatura cerca de dezesseis bilhões de reais só com o Brasil, a indústria do tabaco tenta
conquistar novos consumidores focando seus esforços no público jovem e nas mulheres. O
número de fumantes caiu no Brasil, passando de 16,2% da população adulta em 2006 para 15,1%
em 2010. Ainda assim, a indústria do tabaco continua faturando e pagando uma grande carga de
impostos ao governo. O nosso trabalho vai tentar conscientizar as pessoas que o cigarro faz mal
e que o tabagismo pode aumentar a expectativa de vida da população. Espera-se que a garrafa
pet e o algodão fique preto ou amarelo soltando um líquido preto que é o que mais causa mal a
pessoa.

Palavras-chave: Tabaco, Problemas sociais, Vício.
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Viviane Sousa Santos, Professora, Colégio Exato
Gui Gonçalves da Costa Pinto Dias, Aluno, Colégio Exato
Emmanuel Dias dos Santos Neto, Aluno, Colégio Exato
kawã Carlos Brito de Lima Leão, Aluno, Colégio Exato
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PONTE DE MACARRÃO
Gonçalves, J. S.1; Silva, I. S.2; Silva, R. S. B3.

A massa de espaguete crua é bastante quebradiça, mas é possível criar diferentes formas colando
as peças para criar uma ponte em miniatura capaz de suportar uma quantidade surpreendente de
peso. Existem diversos concursos escolares de pontes de macarrão. Objetivou-se com a construção
e de uma "ponte de macarrão" a partir de espaguete e cola de acordo com um conjunto de regras,
e medidas pré-estabelecidas. A ponte depois de construída será colocada entre dois apoios,
superando um vão livre de 20 cm. Uma barra atravessará a ponte no seu ponto médio e sustentará
o dispositivo em que serão colocados os pesos. Foi escolhida a ponte de macarrão devido ela ser
um projeto atualmente muito reconhecido pelo público, principalmente nas faculdades de
engenharia civil. Com intuito de desafiar nossos conhecimentos e mostrar as nossas habilidades na
área cientifica. Com a ponte é possível demonstrar o equilíbrio, a força gravitacional e o peso,
demonstrados nas aulas de física e ciências. Embora a ponte seja feita de um ingrediente frágil,
mas quando empregado em conjunto se torna resistente. Os alunos de engenharia precisam
executar o tal projeto para mostrarem sua capacidade como engenheiros, o mesmo calculo utilizado
na ponte de macarrão se usa para fazer uma ponte de madeira, ferro e outras. A mesma é feita de
macarrão devido ser um componente usado para economizar materiais, fácil de ser encontrado e
necessita de muito cuidado na hora da execução. A ponte foi construída para suportar 20 kg.
Espera-se que o resultado seja satisfatório e que o experimento possa incentivar os alunos
visitantes da feira a saber mais sobre engenharia.

Palavras-chave: Equilíbrio, forças gravitacionais, ponte de macarrão.
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Juliane da Silva Gonçalves, Ensino Fundamental, oitavo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Isabela Santos Silva, Ensino Fundamental, oitavo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestre no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
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PROJETO IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS.
Coelho, B. G. ; Garcia, B. D.2; Barbosa, K. S. O.3; Ávila, A. S.4, Silva, R. S. B.5
1

O conhecimento científico gerado nas últimas décadas comprova a importância de se utilizar água
na agricultura com racionalidade e sem desperdício. Diante da crise hídrica em regiões importantes
do Brasil, é fundamental que a sociedade tenha acesso a este conhecimento. É possível construir
Irrigadores sustentáveis utilizando garrafa PET e algumas conexões hidráulicas, além de outros
materiais que facilmente encontrados até mesmo em casa. O objetivo deste projeto é demostrar
como fazer irrigação de hortaliças sem desperdício de água. O experimento consiste em um
irrigador feito com os seguintes materiais: Bateria de moto 12V, -reservativo de água de veículo, motor 12V de sucção, timer de lavadora de roupas, cano PVC 20p, mangueira de nível, hastes de
sustentação de freio de bicicleta Plataforma de madeira MDF, Presilhas (enforca gato), Fios
condutores de energia 2,5. Ao acionar o timer, a bateria de 12V passará a carga de energia para o
motor de sucção, onde a água do reservatório será sugada para o cano e se transforma em um
sistema de irrigação sustentável. Espera-se que com este experimento, as pessoas que visitarem
a feira se conscientizem que é necessário utilizar a água de forma racional diante da crise hídrica
em regiões importantes do Brasil tendo em vista que também em Iporá já houve bastante queda no
nível de água do ribeirão Santo Antônio, único rio que abastece a cidade.
Palavras-chave: Desperdício de água, consumo sustentável e hortaliças.

1
2
3
4
5

Beatriz Gomes Coelho, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Bruna Domingues Garcia, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Kécylla Suianey Oliveira Barbosa, Ensino Médio, terceira Série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Álvaro Souza Ávila, Ensino Médio, terceira série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, Mestre no Ensino de Física, CEPMG Ariston Gomes da Silva.
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QUIZ SOBRE DESIGUALDADES SOCIAIS DE GÊNERO E COR/RAÇA, NO ESTADO DE
GOIÁS
Rodrigues, G.S.S ; Mariano, S.E.R.A.2; Malta, M.E.R.D.3; ALENCAR, J.L.R.V 4
1

A sociedade contemporânea vem acompanhando inúmeras discussões sobre questões
relacionadas às desigualdades sociais, sobretudo vinculadas a renda, cor/raça e gênero. A
compreensão desse tema, portanto é de grande importância para o exercício da cidadania e
amplamente discutido nas escolas, considerando principalmente o reconhecimento da igualdade
entre todos, como iguais em deveres e direitos. Independente do gênero, todos temos o direito a
exercer a nossa cidadania, sem medo de violência ou qualquer tipo de discriminação. Destaca-se
também a importância de questões relacionadas a cor/raça, fato que se justifica pelo crescente
interesse, por parte de diversos setores da nossa sociedade, pela obtenção de informações sobre
o tema, que contribuam para diminuir as disparidades raciais na educação, acesso aos serviços,
mercado de trabalho, entre outros, contribuindo, assim, para uma melhor integração entre todos os
cidadãos, respeitando seus gostos, costumes, religiosidade, etc. Desse modo o trabalho se
propõem a criar uma página (Quiz – Jogo de perguntas e respostas) que trabalhe questões de
gênero e cor/raça no Estado de Goiás. A página será desenvolvida pelos discentes e alimentada
com as perguntas pertinentes ao tema para que as pessoas interessadas possam jogar no momento
de realização da feira de ciências. O objetivo do trabalho é demonstrar como a ciência pode
contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero e cor/raça. Isso não significa que outros
assuntos relacionados às desigualdades não possam ser abordas como pano de fundo para atingir
nossos objetivos. Para isso, serão utilizados dados e informações do IBGE, INEP, etc. Concluímos
que o tema proposto é de grande relevância para o estudo das desigualdades e que poderá
contribuir para a superação de problemas tão impactantes na sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Desigualdades sociais. Gênero. Cor/raça. Quiz.

1 Geovanna Sousa Silva Rodrigues , Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
2 Sara Ellis Ribeiro Alves Mariano, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3 Maria Eduarda Rodrigues de Malta, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4 Juheina Lacerda Ribeiro Viana Alencar, Professora, Mestre em Geografia/Doutoranda, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
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RECICLAGEM DIGITAL: METODOLOGIAS ONLINE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE LACRES DE ALUMÍNIO.
Santos, V. S ; Grande, G. G.2; Lima, G. O.3; Peres, J. S.4, Peixoto, P. T. S. L.5.
1

Na busca de uma forma de reduzir desigualdades, uma possibilidade é o uso comercial do lixo, o
qual pode ser reciclado. Um deles são os lacres das latas de alumínio que podem ser transformados
em: roupas, acessórios, itens de decoração e trocar por cadeiras de rodas. Assim, as pessoas
necessitadas podem ser ajudadas e estimuladas a serem melhores. Nossa ideia é construir um site
específico onde pessoas possam comercializar apenas produtos feitos a partir dos lacres de latinhas
de alumínio. O propósito maior é diminuir os resíduos sólidos, reaproveitando e reutilizando os
lacres, porém é necessário dar-lhes um destino seguro, certo e rentável. Assim, o site pode auxiliar
no comércio de artesanato, buscando compradores potenciais. No primeiro momento foi feito uma
parceria com o 7º ano por meio do projeto “Lacre do Bem” para levantar a matéria prima que foi
utilizada nas oficinas. No segundo momento foram alguns artigos de beleza como colares, pulseiras
foram confeccionados nas oficinas. Em terceiro momento foi feito um e-commerce de produtos feitos
de lacre. Pois, algumas pessoas são deixadas de lado pela sociedade e sofrem, com uma pequena
ajuda podemos melhorar a vida dessas pessoas. O preço pago em média é de R$ 3.000 por uma
tonelada de lixo coletado e isso pode ajudar as pessoas a conseguirem complementar o orçamento
doméstico com a renda do artesanato de lacres das latas de alumínio. Conseguir implantar um ecommerce sustentável no que tange aos artesanatos de lacres recicláveis para que o mesmo possa
ser utilizado para aquisição de cadeiras de rodas. Esse projeto foi inspirado em algumas cidades
da Amazônia por ser de baixo custo e grande lucro, além de estimular o dom artístico nas pessoas,
podendo também ajudar um deficiente que não tem condições de pagar uma cadeira de rodas.
Palavras-chave: lacres de alumínio, reciclagem, e-commerce, acessórios.
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Viviane Sousa Santos, Professora, Colégio Exato
Geovana Gomes Grande, 9º Ano, Colégio Exato
Geovana Oliveira Lima, 9º Ano, Colégio Exato
Jamilly da Silva Peres, 9º Ano, Colégio Exato
Pietra Teixeira dos Santos Lins Peixoto, 9º Ano, Colégio Exato
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REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS E RESÍDUOS ORGÂNICOS COMO RECIPIENTES NA
PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS
Ribeiro, J. S.;¹ Santos, E. S. A.;² Silva, D. N. P.;³ Moraes, S. V. C.;4 Paes, W. B.5; Diniz, V. S.S.6
As embalagens descartáveis e também partes de alimentos frequentemente não são reaproveitadas
superlotando os aterros sanitários e os lixões e exigindo a construção de novas áreas para o
depósito desses resíduos. É objetivo do presente trabalho, propor o uso de embalagens e de
resíduos orgânicos como recipientes para a produção de hortaliças proporcionando autonomia e
praticidade na hora de montar sua própria horta doméstica e diminuindo o lixo produzido. Foram
utilizados como recipientes: cascas de ovos; caixinhas tetra pak de “achocolatados” e sucos obtidos
como resíduos da lanchonete do IF Goiano, Campus Iporá e cópulas de café expresso, obtidos
através de doação de pessoas que utilizam esse tipo de embalagem. No Laboratório de
Biodiversidade do IF Goiano, Campus Iporá esses recipientes foram preenchidos com substrato
comercial e foram plantadas sementes das seguintes hortaliças: pimenta biquinho, alface, tomate e
coentro, adquiridas em casas agropecuárias. Foi utilizado cinco recipientes de cada tipo
mencionado com três repetições. As plantas foram irrigadas de acordo com a capacidade de campo.
Todos os recipientes se mostraram eficientes na produção de mudas dessas hortaliças, já que 100%
das sementes germinaram, independente da embalagem utilizada. O experimento ainda está em
andamento para analisar o período que as mudas conseguem sobreviver antes do transplantio.
Palavras-chave: práticas sustentáveis, reaproveitamento, redução do lixo.

1

Janaíne de Siqueira Ribeiro, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano, Campus Iporá.
Edith Silva de Almeida Santos, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano, Campus Iporá.
3
Daniele Nere Pereira Silva, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano, Campus Iporá.
4
Stella Victoria Costa Moraes, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano, Campus Iporá.
5
Welber Barbosa Paes, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano, Campus Iporá.
6
Vania Sardinha dos Santos Diniz, Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Doutora em Ecologia e Evolução, IF Goiano,
Campus Iporá.
2

SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

90

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

REVISTA SOBRE AS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS NO ESTADO DE GOIÁS
Guimarães, S. H. A1; Leite, A. N.2; Bacchini, I. B.3; Anselmo, P. H.S 4, Carneiro, I.M.P.5;
Alencar.J.L.R.V6
O Brasil, historicamente possui grande diversidade socioeconômica, dinâmica intensificada com a
acentuação dos movimentos migratórios entre o campo e a cidade. No estado de Goiás não temos
perfil diferente, uma vez que as desigualdades podem ser observadas tanto a nível local, como
regional. Essa diversidade tem crescido a partir da intensificação da globalização defende Santos
(2005) ao tratar da globalização como fábula, perversidade e possibilidade. A globalização como
fábula é aquela que a mídia nos faz ver, uma globalização carregada de oportunidades fantasiosas.
A globalização como perversidade, é a realidade, ou seja, como ela realmente é, apresentando nos
países, altos índices de desemprego, pobreza, difícil acesso à educação e saúde de qualidade e o
consumo individual sendo visto cada vez mais como sinônimo de felicidade. A globalização como
possibilidade é aquela em que o avanço das técnicas esteja a serviço da população, como forma
de diminuir as desigualdades socioeconômicas, com uma sociedade mais igualitária e justa. Nesse
sentido, o projeto visa desenvolver uma revista digital que mostrará informações a respeito das
desigualdades socioeconômicas no Estado de Goiás a partir da análise de dados como, renda,
infraestrutura, saúde, educação, etc. O objetivo é mostrar em quais regiões do estado essas
desigualdades estão mais presentes e como elas podem ser reduzidas a partir da adoção de
políticas públicas eficientes. Ou seja, os gestores poderão utilizar os dados e informações
disponibilizadas na revista como fonte de pesquisa para pensar essas políticas públicas a nível
estadual. Desse modo, o grupo busca mostrar as áreas mais carentes e para que o poder público
possa intensificar os investimentos para promover um desenvolvimento mais homogêneo em todo
o estado, priorizando as áreas mais carentes para que alcancem índices de desenvolvimento
socioeconômico mais elevados.
Palavras-chave: Revista digital. Desigualdades socioeconômicas goianas. Espacialização de
informações.

1 Sávio Henrique Araujo Guimarães, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, 1 ano, Instituto Federal campus Iporá.
2 Andressa Nascimento Leite, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, 1 ano, IF Goiano - Campus Iporá.
3 Isadora Bruna Bacchini, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, 1 ano, IF Goiano - Campus Iporá.
4 Pedro Henrique de Souza Anselmo, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, 1 ano, IF Goiano - Campus Iporá.
5 Isadora Moura Pimenta Carneiro, Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, 1 ano, IF Goiano - Campus Iporá.
6
Juheina Lacerda Ribeiro Viana Alencar, Professora, Mestre em Geografia/Doutoranda, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

91

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

SISTEMA DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO
1

Franco, G. C. ; Grande, G. G.2; Castro, I. C F.3; Martins, G. D.4; Grande, E. T. G.5; Campus, L.
M. C.6
No dia 5 de agosto de 2010 foi aprovada a Lei Federal nº. 12.305 referente à Política Nacional de
Resíduos Sólidos no Brasil, que tem como objetivo apresentar a destinação adequada para os
resíduos eletroeletrônicos. Seria ideal se todos soubessem descartar o lixo eletrônico de forma
correta, assim o mundo não teria tantos resíduos em locais impróprios poluindo o meio ambiente
de forma devastadora como se vê acontecer. Por isso, com o intuito de prevenir e alertar a
população, foi necessária a elaboração de leis específicas, atualmente em vigor em diversas partes
do mundo. A Lei de Resíduo Eletrônico conhecida também como e-lixo, Lixo Eletrônico, Lixo Digital
ou Lei do Lixo, qualifica equipamentos eletroeletrônicos para serem descartados de forma
apropriada e em locais designados para tal, evitando o contato com materiais pesados como:
mercúrio, cádmio, berílio e chumbo, além de outros compostos químicos com o solo. O descarte do
lixo eletrônico geralmente é feito acompanhado do lixo doméstico, pois as pessoas não sabem como
e nem para quem enviar. Nesse contexto, o aplicativo desenvolvido neste projeto tem a função de
facilitar o descarte do lixo eletrônico, onde o usuário pode cadastrar seus dados, informar o produto
a ser descartado e se deseja enviar ou solicita recolhimento no endereço especificado. O aplicativo
também traz informações sobre à importância do descarte correto e em caso contrário, a gravidade
da contaminação do meio ambiente. O aplicativo está sendo desenvolvido para o sistema
operacional Android utilizando a linguagem de programação Delphi na plataforma RAD Studio
Tokyo 10.2 com banco de dados MySQL. Busca-se uma forma de diminuir a quantidade de lixo
eletroeletrônico descartado incorretamente.

Palavras-chave: Lixo eletrônico, Descarte, Doação, Aplicativo.

Guilherme Carvalho Franco do curso Técnico em desenvolvimentos de sistemas integrado ao ensino médio, Discente IF Goiano –
Campus Iporá.
2
Gabriel Gomes Grande do curso Técnico em desenvolvimentos de sistemas integrado ao ensino médio, Discente IF Goiano –
Campus Iporá.
3
Izabella Cristinny Fernandes Castro do curso Técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, discente IF
Goiano - Campus Iporá.
4
Geovana Dias Martins do curso Técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, discente IF Goiano - Campus
Iporá.
5
Eliana Tiba Gomes Grande, Docente, Doutora em Ciências e Matemática, IF Goiano – Campus Iporá
6
Lívia Mancine Coelho de Campos, Docente, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano – Campus Iporá
1
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONTROLÁVEL COM LÂMPADAS LED
Arantes, E. S.1; Ferreira, K. O.2; Sousa, L. S.3; Borges, R. B.4, Ferreira, S.S.5

Durante o processo de geração de energia elétrica, a corrente elétrica pode ser do tipo corrente
contínua (DC) ou corrente alternada (AC). O objetivo do aparato experimental que se pretende
apresentar na Feira de Ciências e Tecnologia do Instituto Federal Goiano, campus Iporá, que
acontecerá no dia 15 de outubro movimento, é a geração de energia elétrica do tipo corrente
contínua produzida a partir da transformação da energia mecânica, produzida do movimento
exercido por uma bicicleta, em energia elétrica. Com a corrente elétrica produzida objetiva ascender
três LEDs. A corrente contínua, abreviada pela sigla “CC” ou do termo em inglês Direct (DC), é todo
tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação.
Portanto, todo circuito CC possui polaridade positiva (+) e negativa. Para gerar este tipo de corrente
serão utilizados os seguintes materiais: uma bicicleta, um suporte para a bicicleta, 3 LEDs de 12 V,
um motor de esteira de 180 V, um suporte para o motor, um resistor de 10kΩ, fios e uma maquete
para ser transmitida a energia. Para construção do experimento, fez-se necessário primeiramente
fixar a bicicleta sobre o suporte, em seguida adaptar o suporte de madeira próximo ao pneu da roda
trazeira, e colocar o motor de esteira sobre o mesmo. Logo após colocar um dos LEDs de 12 V no
guidom da bicicleta, e conectar os fios no motor e nos outros LED fixados na maquete contendo: 9
carrinhos, 2 casas, um semáforo e 2 postes com LEDs. A energia mecânica é obtida toda vez que
um aluno faz o movimento dos pedais da bicicleta e logo em seguida é transformada em energia
elétrica. Com o aumento da velocidade exercida na bicicleta a geração de energia elétrica aumenta
o que produz corrente contínua suficiente para ascender os LEDs. Um resistor de 10kΩ é usado
para controlar a entrada da corrente que é produzida através do movimento da bicicleta. Utilizando
um aparelho chamado Multímetro foi possível concluir que com a ddp (Diferença de Potencial)
produzida é de 80 V. Espera-se que com este experimento os visitantes da Feira possam concluir
que é possível produzir energia elétrica com materiais de baixo custo através da energia mecânica.
Palavras-chave: Projeto elétrico, Corrente contínua, transformação de energia.

1
Estefane Sousa Arantes, Ensino Médio, primeiro ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
2
Karolaine Oliveira Ferreira, Ensino Médio, primeiro ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
3
Letícia Silva Souza, Curso Ensino Médio, primeiro ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
4
Roberta Beatriz Borges Pires, Ensino Médio, primeiro ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá
5
Sarah Souza Ferreira, Ensino Médio, primeiro ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá. Professor Orientador: Ma. Rosimar Sebastiana
Barbosa Silva, professora de Física do CEPMG Ariston Gomes da Silva
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TIJOLO ECOLÓGICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL PARA A REDUÇÃO DA
DESIGUALDADE SOCIAL
Gonçalves, L. S.1; Pires, M. H. S.2; Ribeiro, J. S.3; Rocha, L. S. Q.4; Siqueira, K. P.5; Pinto, L. C. O6.

Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB), o setor de construção civil é uma das
atividades humanas que mais consome recursos naturais, matéria prima e energia, e
consequentemente produz mais de 50% dos resíduos sólidos. O Programa das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos estima que 33 milhões de brasileiros não possuem moradia própria,
reduzindo o Índice de Desenvolvimento Humano em 23,9% no quesito desigualdades. Refletindo
sobre a problemática, o presente projeto visa proporcionar uma alternativa mais ecológica e
baratear o custo da construção em 40%, podendo chegar a 50%. O tijolo solo-cimento é produzido
com solo acrescido de cimento Portland CPII, restos de construção triturado, água de reutilização e
corantes naturais de urucum, açafrão e café. O tijolo ecológico segue uma sequência de testes
para assegurar sua qualidade, em conformidade a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) prescrições das NBR 8491 e 8492. O produto produzido possui a dimensão de
12,5x27x6,5cm e aproximadamente 2,6 kg. O designer foi elaborado para economizar no rebolco,
pintura e na cola de argamassa utilizada para fixar os tijolos. Todos os tijolos encaixam na vertical
e na horizontal ideais para paredes internas das construções, são fixados pelo próprio peso e pelas
vigas de concreto obrigatórias em construção que utilizam tijolos ecológicos regulamentados pela
ABNT. O projeto está em andamento devido a sua complexidade com as normas de segurança
para que os usuários do produto não sofram prejuízos financeiros e risco à integridade física.
Mesmo em andamento, os resultados parciais apresentam alta resistência a pressão e a água,
atingem o esperado nos quesitos econômia e ambiental.

Palavras-chave: tijolo ecológico, sustentabilidade, construção civil.

1
2
3
4
5
6

Letícia Silva Gonçalves, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Matheus Henrique Santos Pires, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Jherycon Silveira Ribeiro, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Larah Suyanne Queiroz Rocha, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Karoline Pinheiro Siqueira, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Leonardo Carlos de Oliveira Pinto, Professor orientador, especialista em Gestão Ambiental, CEPI Osório Raimundo de Lima.
SNCT-2018 & FECITIF-2018 Volume 5, 2018 ISSN 2238-0809

94

VIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES”

TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES
Rosa, N.A.1; Ferreira, A.2; Dias, L.3; Caetano, G.Q.4; Massenssini, A.M.5

Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para melhorar a vida e a saúde dos
habitantes de uma região. Essas medidas têm impacto direto sobre a qualidade de vida, de uma
forma geral, promovendo a redução das desigualdades sociais. A destinação adequada do lixo e
do esgoto, aliada ao fornecimento de água tratada, reduz a incidência de doenças e permite o
desenvolvimento adequado dos habitantes, gerando economia para a população e para o Estado.
Estima-se que, a cada R$ 1,00 investido em saneamento básico são economizados R$ 4,00 em
saúde pública. A população com menor faixa de renda é a maior afetada pela precariedade do
saneamento básico. O objetivo deste trabalho é demonstrar as tecnologias envolvidas no
tratamento de esgoto, ressaltando a importância deste procedimento na promoção da qualidade de
vida das pessoas. Será produzida uma réplica de uma estação de tratamento de esgoto em uma
maquete; apresentando todas as etapas do tratamento de esgoto, desde quando é produzido até o
estágio final na estação de tratamento. As etapas do processo de tratamento de esgoto são as
seguintes: gradeamento, desarenação, decantador primário, peneira rotativa, tanque de aeração,
decantador secundário, adensamento do lodo, digestão anaeróbica. Como resultado termos um
efluente livre de material orgânico e com baixa carga de patógenos, que poderá, então, ser lançado
em um curso d´água sem comprometer as características ecológicas e sanitárias deste. Espera-se
que, com a apresentação do tema, as pessoas criem uma visão crítica sobre a forma de destinação
do esgoto e entendam os processos biológicos envolvidos no processo de tratamento de esgoto.

Palavras-chave: Saneamento básico, sustentabilidade, água.

Natany Alvarenga Rosa, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus
Iporá
Andressa Ferreira, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
Leandra Dias, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá
Gabrielly Queiroz Caetano, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano-Campus
Iporá
André Marcos Massenssini, Professor EBTT, Doutor em Microbiologia Agrícola, IF Goiano- Campus Iporá
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USO DA BOBINA DE TESLA COMO UM RECURSO DIDÁTICO PARA TEMAS DO
ELETROMAGNETISMO
Silva, A. C. A. ; Marques, A.V. D. ; Ferreira, L. S.3; Peres, P. C.4, Santos, V. P. S.5 , Silva, R. S. B6.
1

2

A Bobina de Tesla é um transformador ressonante capaz de gerar uma tensão altíssima com grande
simplicidade de construção, inventado por Nikola Tesla por volta de 1890. Ela é capaz de gerar alta
tensão de baixa corrente, em alta frequência de corrente alternada. Tem-se como objetivo, projetar
um protótipo da bobina de tesla como demonstração dos fenômenos eletromagnéticos e apresentar
tal protótipo na Feira de Ciências e Tecnologia do Instituto Federal Goiano no dia 15 de outubro de
2018. A escolha do assunto eletromagnetismo se fez pelo fato de considerarmos esse conteúdo
abstrato, pois a linguagem matemática existente em alguns temas dessa disciplina é complexa para
os alunos do ensino médio sem uma base matemática sólida. Com este experimento objetiva-se
demonstrar que a bobina de Tesla pode ser utilizada como um recurso didático para auxiliar no
aprendizado de diversos assuntos do eletromagnetismo e também mostrar como este experimento
pode ser construído e como funciona. Os materiais para a construção de uma bobina de Tesla são
facilmente encontrados no mercado. Na construção da bobina que será exposta na feira foram
usados os materiais: tip 41c, resistor 100k Ω, 100 metros de fio de cobre, 30awg, 21 cm de cano
pvc ¾, 1 m de fio 4mm, um dissipador de calor e uma fonte 12V, e uma placa de madeira
comprensada. Espera-se, com este experimento, que as pessoas, que visitarem a feira, possam
ver o funcionamento da bobina através da luz que será produzida em uma lâmpada fluorescente, e
passam a compreender alguns fenômenos eletromagnéticos e principalmente percebam que é
possível produzir um experimento científico com materiais de baixo custo. O uso da mesma como
recurso didático permite ao professor trabalhar com a interdisciplinaridade, pois alguns
experimentos envolvem conceitos de outras disciplinas
Palavras-chave: Fenômenos eletromagnéticos, Bobina de Tesla, materiais científicos de baixo
custo.
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Ana Clara Alves Silva, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
Anaiza Virtória Dias Marques Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Larissa Silva Ferreira, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Priscila Cândida Peres, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Priscila Cândida Peres, Ensino Médio, segunda série, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá.
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USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM MEIO À SAÚDE
Santos, V. S1; Itacarambi, D. S.2; Sallum, A. V.3; Barbosa, J. R.4, Lourenço, C. T.5;
Vieira G. A.6
As Plantas Medicinais ajudam no tratamento de doenças e melhoram as condições de saúde das
pessoas, sendo utilizadas para regimes a fim de emagrecer e no combate de respectivas
enfermidades. Exporemos a erva cidreira (Melissa officinalis), gengibre (Zingiber officinale), babosa
(Aloe vera), favaca (Ocimum basilicum) e seus respectivos medicamentos, dando exemplos de como
consumi-las. Para tanto, trouxemos alguns exemplos, no caso o chá. Vale ressaltar que as plantas
auxiliam no tratamento, porém não substituem a consulta médica. O objetivo do trabalho é algumas
mudas aos postos de saúde (PSF) para auxiliar na cura de doenças. As aplicações e o consumo de
plantas medicinas podem ser por meio de chás, sucos, saladas, sopas, xaropes, banhos, cataplasmas,
pomadas e azeites. Com a enorme desigualdade social existente hoje, muitas pessoas sem acesso ao
tratamento adequado, por dificuldade de ter um plano de saúde ou o difícil atendimento recebido
através do SUS, acabam deixando de se cuidarem e de fazer tratamentos, porem a acessibilidade às
plantas pode ajudar esses doentes. Espera-se que esse meio de tratamento, porém acessível possa
ajudar e até mesmo tratar suas respectivas doenças, uma vez que as plantas medicinais têm um baixo
custo, e é de fácil acesso a todas as pessoas, sejam elas de qualquer classe social, não necessitando
de nenhum plano de saúde para esse tratamento, o qual é natural e praticamente não há contra
indicações.
Palavras-chave: Utilidade de Plantas Medicinais em meio a saúde
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Atila Vitor Sallum , 2º Ano, Colégio Exato
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VENTISOPOR.
Sousa, C. A.1; Campos, M. P.2; Araújo, A. K.3; Freitas, M. E.4, Rodrigues, J.R.5

Para aliviar o calor, comumente, as pessoas recorrem ao ventilador. Trata-se de um eletrodoméstico
mais barato e prático, pois não é necessário que um técnico faça sua instalação. Apesar de seu
custo baixo, seu uso não é benéfico à saúde, pois o mesmo não umidifica o ar, isso o torna
prejudicial podendo até causar sérios desconfortos como: sangramentos no nariz, falta de ar,
irritação nos olhos entre outros sintomas. Logo, é recomendável ter um ar condicionado ou um
umidificador de ar. Mas nem todos possuem recursos financeiros suficientes para ter acesso a um
destes dois aparelhos, pois, o custo é alto, e ainda pode-se ressaltar o fato de que um aparelho de
ar condicionado consome muita energia. A solução seria um aparelho de baixo custo e “alta
eficiência” de modo que atenda os seguintes requisitos: umidifique o ar, ventile, solucione o
problema do calor, economize energia e que seja barato. Baseado nessas soluções, o projeto criado
vem com o intuito de atender todos os requisitos citados acima e pode ser construído em casa,
utilizando produtos que podem ser facilmente encontrados , como: ventilador, caixa de isopor de 50
ou 60 litros, cano de PVC, tecido, dois tijolos e garrafa pet. Utilizando os princípios da termologia,
primeiro é necessário fazer um corte na tampa da caixa no qual a hélice do ventilador se encaixe
jogando o ar dentro da caixa de isopor, depois enchemos a caixa de isopor com gelo, e colocamos
também o tijolo, o ar sairá gelado pelos buracos onde ficarão os canos. Ao final deste trabalho
espera-se que famílias possam fazer uso de tal aparelho para se refrescarem e economizarem
dinheiro. Outra alternativa seria utilizar uma caixa de isopor de 5 ou 7 litros, garrafa pets e cooler
de computador.

Palavras-chave: soluções, economia.
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