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DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM PASTAGEM
CULTIVADA NO MUNICÍPIO DE DIORAMA-GO.
Oliveira, L.M.1; Vieira Filho, W.C.2; Peres, L.M.3; Cruz, S.J.S.4; Grah, V.F.5.
A incerteza da ocorrência de chuvas e os períodos de estiagem podem comprometer ou até mesmo
inviabilizar a produção pecuária de leite e de corte, por isso, a irrigação ganha destaque. O trabalho
teve como objetivo dimensionar um sistema de irrigação por aspersão em área de pastagem
(Urochloa spp.) em propriedade leiteira com manejo rotacionado em piquetes, no munícipio de
Diorama-GO. Para efetuar o dimensionamento do sistema procedeu-se com o levantamento
planialtimétrico, com auxílio de aparelho GPS e nível óptico; teste de infiltração de água do solo
para determinação da VIB. Após a coleta de dados à campo, realizou-se os cálculos de
dimensionamento do sistema de irrigação por aspersão. A área calculada foi de 03 hectares (274m
x 115m) com 24 piquetes; com uma declividade de 2%; o sistema constituiu-se de uma motobomba
para poço de 15 cv, 237m de linha adutora com 75mm de diâmetro; 110 m de linha de derivação
com 75mm de diâmetro; 6 linhas laterais com 137 m de comprimento cada e 50 mm de diâmetro;
42 aspersores (Naandanjain 5035 SD Black 5.5 Orange). Foi determinado um turno de rega diário,
com tempo de irrigação igual a 1h30 para irrigar duas linhas laterais simultaneamente, tempo
suficiente para repor uma demanda agrometeorológica de 5 mm/dia. Irrigando-se 8 piquetes por
dia. O sistema de irrigação apresentou-se adequado para as necessidades do produtor, sendo uma
alternativa fundamental para continuidade da atividade leiteira na época de estiagem, com aumento
da qualidade e tempo de ocupação da pastagem anualmente.

Palavras-chave: Uso da Água; Pastejo Rotacionado; Produção leiteira; Eficiência produtiva.

1 Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, Bolsista PIBIT, IF Goiano - Campus Iporá.
2 Discente do curso de agronomia, bolsista voluntário de extensão, IF Goiano -Campus Iporá
3 Discente do curso de agronomia, bolsista voluntário de extensão, IF Goiano- Campus Iporá
4 Docente, Doutor em Fitotecnia, IF Goiano- Campus Iporá
5 Docente, Engenheira Agrônoma, Doutora em Engenharia de Sistemas Agrícolas, IF Goiano – Campus Iporá.
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TESTE DE UNIFORMIDADE DA IRRIGAÇÃO AUXILIA NA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS?
Peres, L. M.1; Andrade, V.D.2; Vieira Filho, W.C.3; Cruz, S.J.S.4; Grah Ponciano, V.F.5
Os sistemas de irrigação localizada são de grande importância no cenário agrícola brasileiro, com
aplicações voltadas principalmente para a fruticultura, horticultura e fertirrigação. A uniformidade
está associada à variabilidade da lâmina de irrigação ao longo da área molhada, fazendo com que
aplicações insuficientes ou excessivas resultem em prejuízos podendo afetar a produtividade. O
objetivo do trabalho foi avaliar a uniformidade da irrigação por gotejamento em feijão, no intuito de
se utilizar os recursos hídricos sem desperdícios. O teste foi realizado, com uma repetição, na
Fazenda Escola no Instituto Federal Goiano - Campus Iporá, em uma área de estudo, pesquisa e
extensão do grupo Cerrado Verde. A cultura implantada no local era o feijão em sistema de
gotejamento da Netafim próprio para a agricultura familiar. Para fazer as medições de vazão dos
gotejadores, foi realizada uma metodologia simplificada, onde utiliza linhas laterais, escolhendo-se
ao acaso quatro laterais por unidade operacional, juntamente com uso de béqueres e um
cronometro marcando os intervalos de 1 minuto para cada coleta. Na determinação de uniformidade
foi utilizado o cálculo de Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de
Uniformidade de Wilcox-Swailes (CUE) e a Uniformidade de Distribuição (UD). Os resultados
obtidos para o primeiro teste foram de 95,08%, 93,77% e 92,62%; para o segundo teste de 94,82%,
93,66% e 92,68%; para o CUC, CUE e UD, respectivamente. Conclui-se que todos os coeficientes
apresentaram valores excelentes, demonstrando que o sistema de irrigação opera sem
desperdícios de recursos hídricos.

Palavras-chave: Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, Coeficiente de Uniformidade de
Wilcox-Swailes, Gotejamento, Irrigação Localizada, Uniformidade de Distribuição.

Discente do curso de Agronomia, IF Goiano – Campus Iporá
Discente do curso de Agronomia, Bolsista PIBIC voluntária, IF Goiano – Campus Iporá
Discente do curso de Agronomia, IF Goiano – Campus Iporá
4
Professor, Doutor em Fitotecnia, IF Goiano- Campus Iporá
5
Professora, Doutora em Engenharia de Sistemas Agrícolas, IF Goiano- Campus Iporá
1
2
3
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALMEIRÃO ROXO
Silva, M.N.1; Dias, M.A.2; Guimarães, G.A.M.3.

O almeirão-roxo (Lactuca canadenses L.) família Asteraceae, é uma espécie exótica de importância
nos estados da região sudeste. Na produção de mudas, a qualidade da semente e o substrato
exercem papel fundamental. Assim, o estudo teve por objetivo estudar o efeito do armazenamento
e do uso de diferentes substratos sobre a produção de mudas de almeirão roxo. O trabalho foi
desenvolvido no setor de horticultura da Fazenda Escola do IFGoiano campus Iporá. Após a coleta
das sementes, estas foram secas, determinou-se sua umidade e foram armazenadas em potes de
vidro, mantidos em ambiente de laboratório e refrigerador. As avaliações dos substratos
aconteceram em sementes recém-colhidas e a cada 45 dias até 135 dias de armazenamento. Os
substratos avaliados foram: T1) Substrato Comercial (SC); T2) Serragem de Madeira (SM); T3) Pó
de Casca de Coco (PC); T4) SM + SC e T5) PC + SC. Todos as misturas foram realizadas na
proporção de 1:1. As avaliações foram diárias até a estabilização de emergência. Foram
determinadas a porcentagem de emergência e índice de velocidade de emergência (IVE), massa
fresca e seca da parte aérea. O delineamento foi inteiramente ao acaso com 4 repetições em
esquema fatorial. Os resultados da avaliação dos substratos e dias de armazenamento,
demonstram que não há interação significativa para os dias de armazenamento 0 e 45 dias e o
substrato utilizado. O mesmo não acontece para o armazenamento das sementes aos 90 e 135
dias. O substrato que apresentou melhores resultados quando as sementes foram armazenadas
por 90 dias independentemente do local de armazenamento foi a serragem de madeira, já quando
as sementes foram armazenadas por 135 dias independentemente do local o substrato a base de
pó de coco foi quem apresentou os melhores resultados.
Palavras-chave: Lactuca canadenses L.; substrato, armazenamento de sementes.

1Discente do Curso de Bacharelado em Agronomia, Voluntária PIVIC, IF Goiano - Campus Iporá.
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MANEJO DA ADUBAÇÃO PARA O MELOEIRO NA REGIÃO OESTE DE GOIÁS
Freitas, M.M.L1; Dias Guimarães, M.A2; Guimarães, G.A.M2.
O melão (cucumis melo l.) é a fruta mais exportada pelo Brasil em termos de volume, sendo o Ceará
o maior produtor e exportador da fruta. Os melões mais conhecidos e apreciados pertencem ao
grupo inodorus, tipo amarelo. Apesar de sua importância, o cultivo de melão é uma atividade ainda
de baixa expressão na região centro-oeste do país, mesmo as condições climáticas da região
apresentando características favoráveis ao desenvolvimento da cultura. Com isso o objetivo do
trabalho foi avaliar técnicas de manejo da adubação nitrogenada associada a aplicação de
micronutrientes para a cultura do meloeiro cultivado em Iporá, região Oeste de Goiás. O trabalho
foi desenvolvido no setor de horticultura da Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano, Campus
Iporá. A cultivar utilizada foi a ‘Canariãn’ que é um híbrido do tipo amarelo. O experimento foi
conduzido em vasos de volume correspondente a oito litros, sendo seis litros de solo e dois litros
de esterco bovino. Os vasos foram dispostos no espaçamento de 1,0 m entre plantas e 2,0 m entre
as linhas, correspondendo a uma densidade de 5.000 plantas.ha-1. Os tratamentos foram dispostos
em esquema fatorial composto por presença e ausência de FTE (fritted trace elements) e quatro
doses de N ((nível baixo (N1=100 Kg.ha-1), médio (N2=140 Kg.ha-1), bom (N3=170 Kg.ha-1) e
muito bom (N4=200 kg.ha-1)), e para avaliação do efeito do uso de micronutrientes foram avaliadas
duas adubações de plantio, com e sem o uso do FTE. Foi realizada uma aplicação de plantio e duas
de cobertura com N e K aos 15 e 30 dias. Conclui-se que para as doses de nitrogênio apenas as
variáveis número de frutos (média de 1,8) e índice SPAD demonstraram diferença significativa. A
aplicação de FTE no plantio não apresentou efeito benéfico para a maioria das variáveis analisadas
neste trabalho, com exceção do número médio de frutos e índice SPAD (Soil Plant Analysis
Development). Os resultados não indicaram diferenças entre as doses de N aplicadas.

Palavras-chave: Cucumis melo L.; Adubação Nitrogenada; Micronutrientes, FTE.
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ÓLEO ESSENCIAL DAS FLORES DE Bauhinia forficata COMO POTENCIAL ANTIFÚNGICO
Anjos, R. C. L.;1 Cortes, B. A. G;¹ Silva, I. G.;2 Christofoli, M.3
Atualmente as indústrias alimentícias fazem uso de agrotóxicos para controle de artrópodes, fungos,
entre outros; no entanto o uso desses químicos residuais traz problemas ambientais e riscos à
saúde humana. Portanto, a utilização de substâncias naturais como extratos e óleos essenciais,
oriundos de plantas do Cerrado é uma alternativa promissora a fim que tais problemas sejam
reduzidos. Os óleos essenciais se mostraram uma alternativa viável para tal substituição, uma vez
que apresentam atividades fungicida, bactericida, nematicida, além de serem menos tóxicos e mais
seletivos. O trabalho teve como objetivo avaliar a atividade fungicida do óleo essencial das flores
de Bauhinia forficata contra os fungos Sclerotinia sclerotiorum, Colletotrichum gloeosporioides e
Rhizopus microsporus. Neste experimento 100 µL de óleo essencial nas diferentes concentrações
(500 a 1,5µL/mL), diluídos em Tween 80 a 1% (v/v), foi espalhado sobre meio de cultura BDA (batata
dextrose ágar) em uma placa de Petri. Posteriormente, foram depositados discos de 5 mm de
diâmetro de meio BDA contendo micélio de 10 dias de idade no centro da placa. As placas foram
incubadas à 28 ± 2°C, e as medidas de crescimento micelial foram tomadas diariamente até o
completo crescimento do fungo nas placas controle. O óleo essencial de B. forficata apresentou
resultados promissores com uma inibição do crescimento micelial dos fungos R. microsporus, C.
gloeosporioides e S. sclerotiorum de 38,8; 75,4 e 28,8%, respectivamente, nas maiores
concentrações. Conclui-se, portanto, que o óleo essencial extraído das flores da B. forficata possui
compostos capazes de inibir consideravelmente o desenvolvimento dos fungos testados, sendo
uma promissora ferramenta na agricultura moderna.
Palavras-chave:

Pesticida,

produtos

naturais,

Sclerotinia

sclerotiorum,

Colletotrichum

gloeosporioides, Rhizopus microsporus.
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CONHECIMENTO POPULAR DOS JOVENS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS
Alves, N. F. P.; ¹ Sampaio, D. R.;2 Cavalcante, I.;3 Souza, P. V. O.;4 Christofoli, M.5
Com o passar do tempo os conhecimentos populares sobre plantas medicinais vem diminuindo a
cada dia, visto que o cultivo e a utilização de espécies vegetais com propriedades curativas são
cada vez menos comuns. Isso porque o novo perfil da sociedade tem buscado cada vez mais
medicamentos com rápido efeito e em menores doses e maior facilidade de acesso. Nesse sentido,
o presente estudo teve com objetivo analisar o conhecimento dos alunos de ensino médio do CEPI
Osório Raimundo de Lima no município de Iporá-GO sobre o uso de plantas medicinais. Para tanto
foi aplicado um questionário contendo oito questões para 129 alunos do ensino médio. Os
adolescentes entrevistados estão na faixa etária de 15 a 18 anos de idade, e dentre as plantas mais
citadas pelos alunos destaca-se o Boldo (Peumus boldus); hortelã (Plectranthus amboinicus); Erva
cidreira (Melissa officinalis); Maconha (Cannabis sativa); Camomila (Matricaria chamomilla); Alecrim
(Rosmarinus officinalis); Babosa (Aloe vera); Canela (Cinnamomum verum) e Erva Santa Maria
(Dysphania ambrosioides). Dentre as propriedades medicinais destacadas pelos alunos temos para
indigestão; vermífugo; calmante e cicatrizante, sendo a principalmente utilizados na forma de chás
das folhas e/ou dos galhos. Posteriormente foi realizada uma gincana com os alunos para explorar
tais conhecimentos, no entanto nota-se que apesar de conhecerem os nomes das plantas a maioria
não conhece a espécie pessoalmente ou por fotografias, destacando a grande perda do
conhecimento popular a respeito das plantas medicinais. Assim, pode-se concluir que apesar da
idade, os alunos sabiam sobre diversas plantas e suas utilizações.
Palavras-chave: Biodiversidade, plantas curativas, medicamento natural.
___________________________________________________________________________
1 Discente do CEPI Osório Raimundo de Lima.
2 Discente do Curso de Licenciatura em Química, IF Goiano - Campus Iporá e aluno bolsista do PIBID.
3 Discente do Curso de Licenciatura em Química, IF Goiano - Campus Iporá e aluno bolsista do PIBID.
4 Discente do Curso de Licenciatura em Química, IF Goiano - Campus Iporá e aluno bolsista do PIBID.
5 Orientadora e Docente, Bióloga e Doutoranda em Biotecnologia e Biodiversidade (UFG)- Universidade Estadual de Goiás – Campus
Iporá.
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TECNOLOGIAS PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA.
Frazão, J.J.1; Santos, R.M.2; Silva, A.R.3; Silva, V.L.4; Oliveira, V.A.5, Corrêa, R.S.6.
O nitrogênio (N) – nutriente mineral acumulado em maiores quantidades pelas plantas está sujeito
a diferentes processos de perdas como, por exemplo, lixiviação, desnitrificação e volatilização. A
ureia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil, o qual é comumente aplicado ao solo sem
incorporação mecânica. Essa condição favorece bastante a perda de N pelo processo de
volatilização de amônia (NH3). Nesse contexto, o recobrimento da ureia com polímeros ou o
tratamento com inibidores de urease, pode mitigar as perdas de N e, dessa forma, aumentar a
eficiência da adubação nitrogenada em cultivos. Objetivou-se com esse estudo, avaliar o efeito do
recobrimento da ureia com polímeros ou tratamento com inibidor de urease na produtividade de
milho. Esse estudo foi conduzido em campo sob delineamento em blocos casualizados em esquema
fatorial 3x4+1 e quatro repetições. As fontes utilizadas foram: 1-ureia; 2-ureia tratada com inibidor
de urease (NBPT) e 3-ureia revestida com polímeros (Kimcoat); testados nas doses de 32,5, 65,
130 e 260 kg ha-1 de N. A produtividade de milho foi significativamente superior quando se utilizou
ureia tratada com NBPT ou revestida com polímeros (Kimcoat), principalmente nas maiores doses
de N (130 e 260 kg ha-1). O fato de o milho ser uma planta responsiva à adubação nitrogenada,
associado às condições climáticas no momento da aplicação dos tratamentos favoreceu a
expressiva diferença entre a ureia e demais tratamentos (NBPT e polímeros). Esses resultados
demonstram que o tratamento da ureia com inibidor de urease (NBPT) ou o recobrimento com
polímeros (Kimcoat) aumenta significativamente a eficiência da adubação nitrogenada, sobretudo,
em condições de Cerrado.

Palavras-chave: Zea mays L., ureia, NBPT, polímeros, volatilização.
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ATIVIDADE BACTERICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FLORES DE Bauhinia forficata
Cortes, B. A. G;¹ Anjos, R. C. L.;1 Silva, I. G.;2 Christofoli, M.3
O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e um dos hotspots mundiais
devido ao considerável número de espécies endêmicas. Desta forma, tem crescido o número de
estudos que envolvem recursos naturais como extratos e óleos essenciais na busca e identificação
de novas moléculas bioativas com atividades bactericida, fungicida, antimicrobiana, citotóxica,
antitumoral, anti-inflamatório, antiparasítica, inseticida, entre outras. Com isto, o presente trabalho
teve por objetivo analisar a atividade bactericida do óleo essencial das flores de Bauhinia forficata.
O trabalho foi realizado pelo método de difusão em ágar com as bactérias Staphylococcus aureus
e Escherichia coli e consistiu de sete tratamentos com diferentes concentrações de óleo essencial
(2,5; 1,25; 0,62; 0,31; 0,15; 0,07 μL/mL) e o controle, todos em triplicata, sendo que a atividade
bactericida foi determinada em termos de diâmetro (mm) do halo de inibição. A média de inibição
de crescimento microbiano de E. coli nas respectivas concentrações (2,5; 1,25; 0,62; 0,31; 0,15;
0,07 μL/mL) foi de 7,33; 9; 8,5; 8,67; 8;8,5 respectivamente, enquanto que a inibição de crescimento
da bactéria S. aureus nas mesmas concentrações foi de 9,17; 9,17; 7,83; 9,17; 10,17; 9
respectivamente. Desta forma, pode-se concluir que os óleos essenciais de B. forficata
apresentaram moderada inibição do crescimento das colônias bacterianas. Seria interessante
novos estudos para determinação das concentrações ideais de inibição do crescimento microbiano
sobre estes e outros micoorganismos, bem como a identificação da composição química
responsável por tal atividade biológica, como forma de agregação de valor biotecnológico a esta
espécie do Cerrado.
Palavras-chave: Plantas do Cerrado, produtos naturais, antimicrobiano.
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ESTANDE DE MILHO HÍBRIDO ‘FEROZ VIP3’ EM RESPOSTA A APLICAÇÃO DE MESOTRIONE

Silva, G.M.M.1; Claudio, F.L.2; Nascimento, O.R.3; Leite, L.B.S.4; Carvalho, V.P.4; Alves, E.M.5

Com a crescente pressão econômica e social para a produção de alimentos mais saudáveis, novas
abordagens têm sido imprescindíveis para o manejo adequado quanto a utilização de defensivos
na agricultura. Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação do produto Callisto® sobre o estande de
milho híbrido ‘Feroz VIP3’ em função dos dias após a aplicação. O experimento foi realizado no
setor de culturas anuais da Fazenda escola do Instituto Federal Goiano - Campus Iporá. O
delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados (DBC). O herbicida utilizado foi a base
de mesotrione. A aplicação foi realizada conforme a dosagem recomendada do produto comercial
(0,4 L.ha-1), no estágio V3 das plantas de milho. As avaliações de número de plantas foram
realizadas aos 7, 15, 22 e 28 dias após a aplicação por meio de contagem (nº plantas m-²). Os dados
foram analisados no programa SISVAR. As regressões lineares e quadráticas não foram
significativas, apresentando ajuste baixo (r²= 22%). Logo, conforme as condições do ensaio, o
estande de milho não foi alterado em função dos dias após a aplicação de mesotrione. Ressalta-se
ainda a capacidade desta gramínea em metabolizar de forma rápida este herbicida, transformandoo em metabolitos atóxicos. Portanto, há seletividade do produto à cultura, devido a não redução do
estande durante o período avaliado.

Palavras-chave: Herbicida; pós-emergente; Tolerância; Zea mays.
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CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UM MATERIAL ALTERNATIVO PARA O ENSINO DE ÁCIDO
E BASE
Santos, D.E.A.S.1; Candido, K.J.F.2; Lemes, R. S 3
As atividades de caráter experimental são de suma importância para o desenvolvimento intelectual,
argumentativo e crítico dos alunos, principalmente no ensino de Química, mas nem todos os alunos
do ensino médio tem acesso a um laboratório, devido à falta de infraestrutura da escola. Sendo
assim o presente trabalho teve como objetivo construir e aplicar um material alternativo para o
ensino de ácido e base. Para a construção do material, utilizou-se materiais alternativos, recicláveis
e de baixo custo como sobras de madeiras MDF, copos de extrato de tomate, equipo de macrogotas,
retalhos de vidro, entre outros. O material foi aplicado com 42 alunos nas turmas do 1º e 3° ano do
ensino médio do Colégio Estadual Previsto de Moraes de Caiapônia-Go. Foram produzidos extratos
indicadores naturais, com flores de Handroanthus Impetiginosus (Ipê Roxo), raiz de Curcuma Longa
(Açafrão), Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra (Repolho roxo) e o fruto da Plinia Cauliflora
(Jabuticaba), foram testados em algumas substâncias ácidas e básicas, que são acessíveis e estão
presentes no cotidiano como suco de limão, Bicarbonato de sódio, Sal Amoníaco, Hipoclorito de
Sódio, Vinagre, Cal Virgem, entre outras. Foi possível identificar o caráter ácido e base de cada
substância, e o valor do pH (Potencial Hidrogeniônico), de forma investigativa e problematizadora,
no qual contribuiu com o aprimoramento dos conhecimentos químicos dos alunos de forma
contextualizada.

Os

resultados

foram

satisfatórios,

observou-se

atenção,

participação,

questionamentos dos alunos ao relacionar a teoria na prática, provendo a reflexão, discussão e
proporcionando uma educação mais prazerosa, assim ficou evidente a satisfação dos alunos com
a atividade experimental.

Palavras-chave: Ensino de química. Aulas experimentais. Indicadores naturais. Potencial
hidrogeniônico.
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE VARIEDADES DE MELOEIRO EM IPORÁGO
Queirós, L. A.1; Bueno, E.S.2; Freitas, M.M.L.3, Dias, M. A.4.; Guimarães, G. A. M.5.

O meloeiro (Cucumis melo L.), pertence à família Cucurbitaceae, e é uma espécie exigente
em condições climáticas. Este projeto foi realizado no setor de olericultura da Fazenda Escola do
Instituto Federal Goiano Campus-Iporá. O objetivo foi avaliar o desempenho agronômico de cinco
variedades de meloeiro cultivadas na região de Iporá-GO. O experimento foi instalado no
delineamento em Blocos Casualizados com quatro repetições e cinco tratamentos, que foram cinco
cultivares comerciais de meloeiro: Canarian, Melão Amarelo, BRS Araguaia, Imperial 45 e Eldorado
300. As parcelas foram constituídas por quatro plantas, sendo consideradas como parcela útil as
duas plantas centrais. O plantio do melão foi realizado no dia 05 de outubro de 2018 através de
mudas. Foi realizada a avaliação do desenvolvimento inicial das cinco cultivares, realizando-se a
contagem do número de folhas e altura das mudas. Foram realizadas duas avaliações, sendo a
primeira com 15 dias após a semeadura e a segunda com 25 dias após a semeadura. Os resultados
indicaram que para as duas características foram detectadas interação significativa entre as
cultivares e época de avaliação. Tanto para altura quanto para o número de folhas foram
encontrados os maiores valores na segunda época de avaliação para todas as cultivares. Para o
número de folhas não foi detectada diferença significativa entre as variedades para a época 1.
Entretanto, para a época 2 a variedade Imperial 45 apresentou o maior número médio de folha por
planta, e diferiu significativamente do número médio de folhas das demais variedades avaliadas.
Foram verificadas diferenças significativas para altura e número de folhas entre as variedades
avaliadas.

Palavras-chave: Cucumis melo L; condições climáticas.
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MONITORAMENTO DO IMPACTO DOS PROCESSOS EROSIVOS NA TURBIDEZ DA ÁGUA
EM UMA NASCENTE LOCALIZADA A MONTANTE DE UMA VOÇOROCA EM
RECUPERAÇÃO
Silva, M. R.K.S.1; Gama, L. M. S.2; Vieira Filho, W.C.3; Peres, L. M.4; Ponciano, V.F.G.5; Ponciano,
I.M6.
A água é uma molécula caracterizada por ser inodora, incolor e insípida, caso haja alguma mudança
em uma dessas características ela não está em sua forma natural. A turbidez da água corresponde
à dificuldade de passagem e o desvio de luz incidida sobre a amostra devido a partículas ali
presentes, processo esse que pode auxiliar na determinação de parte da qualidade da água e
possíveis carreamentos de partículas de solo e de matéria orgânica. O objetivo do trabalho foi
monitorar a turbidez da água de uma nascente localizada a montante de uma voçoroca em
recuperação. Para o monitoramento foram realizadas leituras semanalmente (a cada sete dias) a
partir de abril até o presente momento. As amostras são coletadas em um mesmo ponto desde o
início das avaliações com o auxílio de um tubo plástico tipo Falcon. O frasco é colocado dentro
d´água no sentido contrário à correnteza. Posteriormente a amostra é levada ao laboratório de
irrigação e hidráulica do Instituto Federal Goiano- campus Iporá, onde é feita a leitura em um
turbidímetro modelo AP2000 IR da Policontrol. A amostra é retirada do Falcon e é adicionada em
um frasco de vidro próprio, o qual deve conter a parte exterior completamente limpa para que não
haja interferência. Observou-se uma redução na turbidez conforme o período de seca se avança,
evidenciando menor carreamento de partículas de solo em comparação às leituras feitas na época
das chuvas. Conclui-se que as precipitações aumentam o carreamento de partículas vindas da
voçoroca e que este pode ser um parâmetro de monitoramento das ações de recuperação da
voçoroca.
Palavras-chave: Cerrado; partículas em suspensão; transporte de sedimentos; precipitação
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USO DE EXTRATO DE PLANTAS NATIVAS DO CERRADO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES
DE ALFACE.
Silva, J.A.F.1; Batista, K.R.2; Bastos, H.K.2; Christofoli, M.3; Junior, O. V.4.

O Cerrado é um bioma rico em espécies, fauna e flora. Existe uma diversidade incalculável, e nem
um terço dessa diversidade é estudada. Os extratos das plantas nativas do cerrado podem ser
utilizados em diversos usos na agronomia e benéficos para o desenvolvimento de monoculturas e
hortaliças, pois incidem efeitos positivos sobre a hortaliça cultivada, no que diz respeito ao período
de germinação. Com o objetivo de observar os efeitos sobre a germinação da semente da alface
para beneficiar a produção de alimento, foram extraidos hidroalcoólicos 5%(v/v) de folhas do pequi
(Caryocar brasiliense) e da canela (Cinnamomum verum), e ainda da casca de urucum (Bixa
orellana). As sementes foram imersas em cada extrato por 15 (quinze) minutos e logo em seguida
semeadas com vinte repetições para cada. E ainda foi feito a semeadura das sementes sem
tratamento que foram imersas em água no mesmo período de tempo e mesmo número de
repetições. No período de sete dias, foram regadas e observadas diariamente. O experimento foi
inteiramente casualizado, com resultados submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias
dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância pelo software SISVAR®.
Foram verificados os seguintes resultados: A imersão apenas em água (sem tratamento),
proporcionou crescimento médio total das plântulas de 2,4 mm; no extrato de canela as plântulas
apresentaram 3,4 mm de comprimento; no extrato de pequi e casca de urucum 2,36 mm e 2,35 mm
de comprimento de plântula, respectivamente. Conclui-se que as sementes imersas no extrato de
canela evoluíram positivamente, em comparação com controle e demais extratos, proporcionam
maior crescimento de plântulas, sendo uma alternativa para a produção de hortaliças.

Palavras-chave: Cerrado, extrato hidroalcoólicos, germinação.

1 Discente do Curso de Licenciatura em Química, Bolsista PIBID, IF Goiano - Campus Iporá.
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3 Docente de Química, Licenciada em Química, aluna de doutorado UFG, CEPI Osório Raimundo de Lima.
4 Docente de Química, Licenciado em Química, Coordenador do PIBID, IF Goiano – Campus Iporá.
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LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE NEMATOIDES EM ÁREAS CULTIVADAS COM
DIFERENTES VARIEDADES DE BANANA NAS CIDADES DE CAIAPÔNIA – GO E IPORÁ – GO.
Santos, R, A.1; Oliveira, A.C.S.2; Valadão, I.B.3, Santos, I, M. F. 4; Santos, R, M, D, 5; Santos, L. C6.
Nematoides são pequenos vermes que penetram as raízes das plantas prejudicando absorção de
água e nutrientes do solo, causando lesões severas e perdas significativas na produção de
diferentes culturas. O parasitismo por nematoides em bananeiras caracteriza-se pela infestação
simultânea de várias espécies. O presente trabalho teve como objetivo o levantamento de espécies
de nematoides em áreas cultivadas com diferentes variedades de banana. Foram realizadas coletas
de amostra de solo e raízes da cultura da banana, em abril de 2019, em 5 áreas nos municípios de
Caiapônia e Iporá. Na identificação dos nematoides, nas amostras coletadas, foi observado a
presença dos gêneros Helicotylenchus e, Pratylenchus. O Helicotylenchus contribui para o aumento
da severidade das nematoses pois promove o apodrecimento das raízes e perda de vigor das
plantas. O nematoide das lesões radiculares favorece o escurecimento das raízes por meio de
consecutivas lesões na superfície radicular, devido ao seu parasitismo migrador. A análise
nematológica é essencial para diagnosticar o gênero e, quando possível, a espécie de fitonematoide
que está causando danos nas culturas agrícolas. Os sintomas observados em campo não permitem
uma diagnose com precisão, por isso à necessidade de se coletar as amostras e proceder análises
e levantamentos nematológicos.

Palavras-chave: amostragem, bananicultura, fitonematoides, Helicotylenchus, Pratylenchus

1 Discente do Curso de Agronomia, Bolsista PIBIC voluntário, IF Goiano - Campus Iporá.
2 Discente do Curso de Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.
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6 Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.
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DIÂMETRO GEOMÉTRICO E ÁREA SUPERFICIAL DAS SEMENTES DE FEIJÃO GUANDU
Ferreira, V.B.1; Oliveira, D.E.C.6; Nunes, M.G.R.³; Costa, V.S.4; Farias, B.L.5; Silva, B.M.C.²
O feijão guandu (Cajanus cajan) é uma leguminosa arbustiva pertencente à família fabaceae.
O tamanho e forma das sementes são características singulares de cada produto e são
determinadas pelas suas propriedades físicas. A diversidade de dados sobre o comportamento das
sementes permite uma melhor precisão na construção, adaptação e operação de equipamentos
como

máquinas

de

pré-limpeza,

limpeza,

secagem,

classificação,

armazenamento

e

industrialização. O presente trabalho objetivou determinar a forma e tamanho de sementes em
diferentes teores de água. As sementes foram submetidas à secagem em estufa com ventilação de
ar forçado nas temperaturas de 40 °C, até atingir o teor de água desejado (0,136 base seca), foram
analisadas as medidas nos eixos ortogonais da semente e posteriormente foram calculados o
diâmetro geométrico e área superficial. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que o teor de
água nas sementes, influência a forma e o tamanho das sementes de feijão guandu, provocando
alterações do diâmetro geométrico e área superficial.
Palavras-chave: Cajanus cajan; teor de água; forma; tamanho.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO DE XYLOPIA AROMÁTICA SOBRE O CARUNCHO DO
FEIJÃO
Oliveira, B.N.1 ; Cazal, C.M.2 ; Freire, Y B D.3, Botega, D.B.4
O caruncho tem sido um grande problema para os produtores no Brasil podendo ocasionar perda
do grão no armazenamento de feijão. Como alternativa de controle, a melhor forma de combater o
problema e não prejudicar a saúde, e recorrer aos óleos naturais. O objetivo do trabalho foi aquilatar
aspectos biológicos de Zabrotes subfasciatus sujeitados a doses do óleo essencial de Xylopia
aromatica. O experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia do IF Goiano – Campus
Iporá/Goiás. Os tratamentos foram: testemunha (0 µL), e as concentrações de,1,2 e 3 µL do óleo
essencial de frutos de X. aromatica. O esboço foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos
e seis repetições. Cada repetição foi composta por um pote de vidro, de aproximadamente (4,5 cm
de altura x 6,5 cm de diâmetro), com o fundo forrado por papel filtro e sobre o papel foi colocado 10
g do grão de feijão. Posteriormente foram aplicados os tratamentos e liberado sete casais de Z.
subfasciatus. Para vedação do recipiente, a fim de evitar fuga dos insetos, foi utilizado duas
camadas plástico filme de PVC transparente com três pequenos orifícios. Os tratamentos foram
avaliados três dias após a liberação dos insetos, contabilizando-se o número de insetos mortos por
pote. Os dados de mortalidade foram submetidos à análise de variância pelo teste de Tukey. De
acordo com a avaliação não houve diferença estatística na mortalidade entre os tratamentos
analisados. Sendo assim as doses baixas utilizadas não causaram efeito inseticida sobre os insetos
adultos.
Palavras-chave: Resistência de plantas e insetos, Inseticida natural, Pimenta de macaco.
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MANEJO DA ÁGUA NA CULTURA DO FEIJÃO IRRIGADO
Pereira H. R.1, Andrade, V.D.2, Arantes, L.S.3; Oliveira, L.M.4; Ponciano, V.F.G.5; Cruz, S.J.S.6

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) do tipo carioca é o preferido pelos consumidores e produtores
brasileiros e ocupa mais de 70% da área cultivada no país. O feijoeiro tem sido uma das culturas
de inverno mais cultivadas em sistemas irrigados no Cerrado. O manejo da irrigação considera a
aplicação de água no momento correto e na quantidade demandada pela cultura, visando obter
elevadas eficiências. O presente trabalho teve como objetivo conduzir o manejo da água no feijão
carioca irrigado, utilizando a evapotranspiração média mensal. Para o cálculo de tempo de irrigação
foi realizado um teste de uniformidade para se determinar a vazão média dos gotejadores e o
coeficiente de uniformidade do sistema de irrigação. A partir de dados da literatura de
evapotranspiração diária máxima para a cultura do feijão, semeado no mês de maio, obteve-se as
evapotranspirações de 2,5 mm/dia; 4,8 mm/dia e 4,5 mm/dia; para os meses de maio, junho e julho,
respectivamente. Calculou-se a lâmina bruta de irrigação em (litros) e tempo de irrigação (horas).
As lâminas brutas calculadas para cada mês foram de 2,623; 5,035; e 4,721 mm/planta/dia e o
tempo de irrigação foi de aproximadamente 3 h, 5h30 e 5h10 para os meses de maio, junho e julho,
respectivamente. O método utilizado para se calcular o tempo de irrigação, mostrou-se ser uma
forma prática para se realizar o manejo da irrigação na cultura do feijão irrigado.

Palavras-chave: evapotranspiração, gotejamento, Cerrado, tempo de irrigação
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PROMOVENDO A LUDICIDADE NO ENSINO DE QUÍMICA: “PASSA OU REPASSA QUÍMICA”

Sousa, J. N.1; Souza, N. M.2; Rodrigues, R. A.3; Lemes, R. S.4

Ainda é comum nos depararmos com a dificuldade dos alunos em sala de aula para aprenderem
química. Um dos fatores é a utilização de metodologias monótonas e cansativas, sem motivação.
Dessa forma, cabe ao professor criar estratégias a fim de tornar o ensino de química mais
prazeroso”. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho foi criar um jogo com nome de “Passa ou
repassa química”, que tem a finalidade de facilitar a aprendizagem dos alunos no ensino de química,
fazendo com que o conteúdo seja revisado de forma lúdica e assim promovendo interação dos
alunos. Foi utilizado para o confeccionar o jogo, cartões contendo perguntas e respostas sobre
modelos atômicos e Química Geral, pares numéricos de 1 a 10 para distribuir entre os grupos e
definir os oponentes, buzinas para sinalizar quem irá responder a pergunta, pratos descartáveis e
chantilly para tortada na cara, além de ter confeccionado uma caixa de sapato personalizada para
guardar o jogo. O jogo foi aplicado na turma do 2º período de Licenciatura em Química, onde foi
bem aceito, proporcionando a interação dos alunos, e assim consequentemente obtiveram
conhecimentos de maneira divertida. Houve uma boa participação dos alunos, podendo assim
incentivar os professores a fazerem uso em sala de aula, voltado para os diferentes níveis de
educação auxiliando no emprego dos conteúdos propostos. O jogo é uma boa ferramenta de ensino,
por isso pode ser adaptado a outros conteúdos, como forma de melhorar o desenvolvimento em
sala de aula, e assim aprendendo de forma didática e interativa. Conclui-se que teve um bom
desenvolvimento e resultados satisfatórios através do jogo, fixando ainda mais o conhecimento
adquirido e trazendo uma saudável interação e competitividade para a turma.

Palavras-chave: Ensino de Química, Torta na cara, Diversão, Aprendizagem.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE FEIJÃO CAUPI

Sousa, L. R.1; Xavier, L. O.2; Oliveira, S. S. C.3, Botega, D. B.4

O Feijão-caupi possui alta produtividade nas regiões do cerrado e, independentemente da
escolha de regiões favoráveis à produção de sementes, o fator determinante para o
estabelecimento de qualquer lavoura são as características genéticas, contribuindo
decisivamente para o sucesso do estabelecimento do estande. O objetivo do trabalho foi
comparar o potencial germinativo das sementes de feijão-caupi de diferentes cultivares. O
experimento foi conduzido utilizando-se seis cultivares de feijão-caupi (BRS Guariba; BRS
Tracuateva; BRS Tucumumaque; BRS Imponente; BRS Novaera; BRS Aracê). Os testes para
avaliação do potencial germinativo foram: massa de mil sementes e porcentagem de germinação.
Utilizou-se quatro repetições de 25 sementes por cultivar, distribuídas sobre rolos de folha de
papel umedecidas os quais foram acondicionados em câmara de germinação a temperatura de
25 °C. As avaliações foram realizadas ao quinto e oitavo dias após a semeadura. As cultivares
BRS Imponente, BRS Tracuateva e BRS Tucumucumaque possuem massa de mil sementes
superiores as demais cultivares. Contudo, apesar da cultivar BRS Aracê apresenta menor massa
de mil sementes, esta teve maior porcentagem de germinação. Já cultivares BRS Guariba, BRS
Tucumunaque, BRS Novaea e BRS Aracê foram às que apresentaram germinação superior a
80%, considerado como padrão mínimo exigido pelo Ministério da Agricultura para
comercialização. O mesmo comportamento foi observado nas avaliações de primeira contagem.
Assim, conclui-se que, as cultivares BRS Tracuateva e BRS Imponente foram menos
promissoras nos critérios avaliados. Por outro lado, a cultivar ‘BRS Aracê’ foi a que demosntrou
melhor qualidade de sua semente.
Palavras-chave: Germinabilidade; Vigna unguiculata e Vigor.
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UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UM CALORÍMETRO ALTERNATIVO
Melo, L.P.1; Mendes, L.E.S.2; Lemes, R.S.3

A calorimetria é uma área da física que estuda o calor, e as suas trocas de energia, isso ocorre pela
diferença de calor entre os corpos. Quando falamos de calor, estamos falando de energia térmica,
com isso, pra saber a variação dessa energia, podemos contar com o auxílio de um equipamento,
denominado calorímetro, porém no mercado possui um valor elevado para aquisição, por isso
dificulta para o professor demonstrar os conceitos teóricos na prática. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi propor a construção de um equipamento calorímetro alternativo de baixo custo e fácil
acesso, com o intuito de auxiliar na elaboração de aulas práticas no ensino da Termoquímica. Para
a construção da estrutura do calorímetro foi utilizado uma lata de alumínio grande, duas latas de
alumínio pequenas, uma para servir de apoio para a amostra que foi analisada, e na outra foi
colocado água, que foi aquecida pele queima da amostra, neste caso o amendoim, que é altamente
calórico, palito de madeira onde se fixa a lata com água, garfo onde e fixado a amostra caso ela
seja solida. O material foi apresentado na turma do 4° período de Licenciatura em Química, do
Instituto Federal Goiano. Resumidamente mediu-se a temperatura inicial água com auxílio do
termômetro, depois colocou-se fogo diretamente no amendoim, e por fim mediu-se a temperatura
final da água. Para analisar a variação de energia do experimento calculou-se através da fórmula
de capacidade calorifica Q=mxCx(ΔT). Assim pode-se concluir que a proposta é viável de fácil
execução, que pode contribuir para formação de futuros professores, para despertar um maior
interesse por parte dos alunos e consequentemente ter uma melhor aprendizagem.

Palavras-chave: Termoquímica. Calorimetria. Equipamento alternativo.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Parkia Pendula (Willd.) Benth ex. Walp.
ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM HERMÉTICA E DIFERENTES AMBIENTES DE
ARMAZENAMENTO
Carvalho, I.F.1; Campos Netto, C.F.2; Oliveira, S.S.C.3

Devido à conscientização da população frente aos problemas ambientais e o avanço na política
ambiental, atualmente, existe um aumento da demanda por sementes e mudas de espécies
florestais. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da embalagem hermética e diferentes
ambientes de armazenamento sobre a germinação e vigor de sementes. Os frutos de P. pendula
foram colhidos no município de Maceió-AL, no ano de 2018. As sementes foram acondicionadas
em embalagem hermética (frascos de vidro). Em seguida, armazenadas em ambiente não
controlado e em ambiente controlado (câmara fria – 9°C). Aos 30, 60, 120, 180 e 240 dias de
armazenamento foram retiradas amostras para as determinações. Antes da instalação do teste foi
realizada uma escarificação química com ácido sulfúrico concentrado por 30 minutos. Para a
avaliação da qualidade fisiológica das sementes foi determinada a porcentagem e o índice de
velocidade de germinação. Os ensaios foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado,
com quatro repetições de 25 sementes e os resultados submetidos à análise de variância pelo teste
F e ajustados aos modelos de regressão. O grau de umidade das sementes variou a 10% ± 2%. Até
60 dias de armazenamento, as sementes, independente das condições de armazenamento,
mantiveram a porcentagem de germinação maior ou igual a 80%. No entanto após 60 dias, as
condições de armazenamento não proporcionaram a manutenção da germinabilidade e o índice de
velocidade de germinação também foi reduzindo ao longo do armazenamento, principalmente
quando armazenadas em geladeira. Dessa forma, é possível conservar sementes de P. pendula
em embalagem hermética, mantendo qualidade quando armazenadas em condições não
controladas por até 180 dias.
Palavras-chave: Visgueiro, longevidade, Vigor.
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ADAPTAÇÃO DO JOGO UNO PARA O ENSINO DE QUÍMICA: “UNO QUIM”

Azevedo, G. S.;¹ Fagundes, J. S.;² Vasconcelos, H. S.;³ Lemes, R. S.;4
Os jogos didáticos são atividades que através do lúdico conseguem promover o maior interesse por
parte dos alunos sobre o assunto nele abordado, e consequentemente um melhor aprendizado e
compreensão. Diante disso o objetivo deste trabalho é confeccionar o jogo “Uno Quim” adaptado
para o ensino de química, em específico os conteúdos referentes à tabela periódica, com a
finalidade de auxiliar o aluno na identificação e localização dos elementos químicos, assim como
sua nomenclatura e símbolo, de uma maneira lúdica. Para a confecção do jogo utilizou-se papel
cartão de diferentes cores (vermelho, laranja, azul, verde e amarelo), caneta da cor preta, tesoura
e papel contact. O jogo é um baralho contendo 146 cartas, sendo 108 representada por cada
elemento químico e 38 cartas especiais. As regras desse jogo não divergem muito do jogo original,
com exceção do descarte de cartas com elementos químicos do mesmo período e família; cartas
especiais como os gases nobres e o hidrogênio; além disto, quando o jogador estiver restando só
uma carta em mãos, ele deve gritar “átomo” ao invés de “uno”, se não fizer isso, os demais jogadores
podem obrigá-lo a comprar mais uma carta, vence o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão. O
jogo foi aplicado na turma do 2o período de Licenciatura em Química, houve uma boa aprovação do
jogo, sendo avaliado como nível médio de dificuldade. Os alunos que jogaram reforçam que a
experiencia foi válida e que indicariam para outras pessoas. Ainda, afirmam que isso facilitou e
estimulou o aprendizado do conteúdo. Conclui-se que os jogos didáticos são uma boa ferramenta
para o ensino de conteúdo, uma vez que facilitam a aprendizagem e tornam divertida a
compreensão do assunto nele abordado.
Palavras-chave: Aprendizado; Atividades; Didáticos; Lúdico; Elementos químicos.
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EFICIÊNCIA DO USO DE Azospirillum brasilense E DOSES DE NITROGÊNIO EM CULTIVO
DE MILHO CONSORCIADO.
Bueno, E. S.1; Queirós, L. A.2; Dias, M. A.3, Guimarães, G. A. M.4.

O consórcio milho-braquiária e o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio são tecnologias que
tornam os sistemas agropecuários mais sustentáveis. Os ensaios foram instalados na Fazenda
Escola do Instituto Federal Goiano Campus Iporá. Objetivou-se avaliar a influência da inoculação
de Azospirillum em diferentes modalidades de consórcio milho-braquiária, e também, testar
diferentes doses de nitrogênio aplicadas em cobertura na cultura do milho inoculado ou não com
Azospirillum. O primeiro ensaio consistiu na avaliação do plantio do milho espaçado a 0,45 e 0,90
m, com o plantio de braquiária nas linhas e entrelinhas, considerando a população de 50.000 e
100.000 plantas de braquiária por hectare. Não foram encontradas diferenças significativas nas
características avaliadas no milho e na braquiária, evidenciando que não houve efeito de
competição entre as plantas nos diferentes arranjos avaliados. No segundo ensaio, o milho foi
semeado em linhas espaçadas a 0,50 m, com plantio de braquiária nas linhas. Neste instalou-se
dois experimentos, um com e outro sem inoculação de Azospirillum no sulco de plantio, associado
a aplicação de 75, 100, 125 e 150 kg.ha-1 de nitrogênio em cobertura. A inoculação de Azospirillum
e aplicação de N em cobertura exerceram efeitos significativos no diâmetro do colmo, altura de
plantas, altura de inserção da espiga, índice SPAD, diâmetro da espiga, comprimento da espiga e
produtividade de grãos de milho. Assim, a inoculação de Azospirillum associada à adubação
nitrogenada de cobertura pode favorecer o desenvolvimento e a produção de milho.

Palavras-chave: Fixação biológica de nitrogênio; arranjo populacional; Zea mays.
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CONTRUÇÃO DE UMA ROLETA QUÍMICA A PARTIR DE MATERIAIS ALTERNATIVOS
Assunção, G. M.1; Sampaio, D. R.2; Cavalcante. I.3; Lemes, R. S.4

Nos tempos atuais, tem-se a necessidade de se inovar na área da educação, principalmente no
Ensino de Química, devido as dificuldades enfrentadas no ensino público e a desmotivação dos
discentes. Uma alternativa para mudar esse cenário é a utilização de jogos didático, para que os
alunos se sintam motivados a aprender. Nessa perspectiva o objetivo deste trabalho é propor a
criação de uma roleta química a partir de materiais reaproveitados de construções civis, sendo de
baixo custo e fácil acesso. Criou-se uma roleta com esquema de pontuação e armadilhas para a
estimulação do jogador, no qual deve responder perguntas relacionadas a Química Geral para
adquirir os pontos e ganhar o jogo. A base da roleta e todo o círculo que compõem a roda foram
reaproveitados de restos de madeiras do tipo vigotas e tábuas, fixados com pregos, parafusos e
rolamento de bicicleta, foi pintada com tinta branca também reaproveitada. A roleta foi decorada
com papel cartão utilizando 5 cores diferentes (azul, verde, amarelo, rosa e preto). O jogo foi
aplicado na turma do 2º período de Licenciatura em Química do Instituto Federal Goiano- Campus
Iporá na disciplina de Oficina Pedagógica I. A partir de um questionário aplicado em classe pode-se
verificar que a dificuldade do jogo foi classificada como média, e a avaliação foi positiva sobre a
didática do jogo, sendo divertido e funcional, houve bastante interação e participação dos alunos.
Podendo assim concluir, que o jogo “Roda a Roleta da Química” cumpriu com suas finalidades
proporcionado ludicidade e aprendizagem significativa no ensino de química, além de ser um jogo
alternativo parcialmente sustentável, construído a partir de materiais reaproveitados.

Palavras-chave: Material pedagógico, Lúdico, Sustentabilidade.
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ESTUDOS IN SILICO DO METABOLISMO DAS PENICILINAS
Oliveira, T. F. L.¹; Gomes, A. S.²

As penicilinas, também conhecidas como a classe dos compostos β-lactâmicos, têm a capacidade
de atuar de maneira eficaz e seletiva sobre algumas bactérias. O estudo de metabolismo in silico,
através da aplicação de técnicas computacionais de Modelagem Molecular (MM), apresenta-se
como uma das ferramentas mais amplamente utilizadas no processo de desenvolvimento de novos
fármacos. Assim, esse trabalho teve por objetivo realizar a predição in silico dos sítios susceptíveis
ao metabolismo das penicilinas e apresentar as estruturas dos metabólitos prováveis de serem
formados. Os estudos in silico foram desenvolvidos com 14 antibióticos da classe das penicilinas:
penicilina G; penicilina V; meticilina; oxacilina; cloxacilina; dicloxacilina; nafcilina; amoxicilina;
ampicilina; carbenicilina; indanil-carbenicilina; ticarcilina; mezlocilina e piperacilina. Os compostos
foram construídos utilizando o programa ChemScketch (ACD/ChemScketch) e para cada um foi
gerado o código smiles, que foi empregado na predição de metabolismo na plataforma SOMP. As
penicilinas apresentaram sítios e/ou grupos capazes de serem modificados em metabolismo de fase
I e fase II. Portanto, os metabólitos propostos in silico correspondem a derivados resultantes de
reações de oxidação, redução e hidrólise, bem como de reações de conjugação.

Palavras-chave: Antibióticos, modelagem molecular, SOMP.
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OBTENÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO DAS FOLHAS Citrus aurantiifolia
Salvador, R. R. S.1; Moura, A. G. C.2; Santos, N. M. L.3; Ribeiro, A. M.4; Gomes, A. S.5

As plantas medicinais são usadas desde os primórdios da civilização, sendo elementos
constituintes da biodiversidade no qual vem-se crescendo estudos para melhorar a aplicação e uso
desses recursos, como por exemplo, pesquisas sobre óleos essenciais e extratos. O objetivo deste
trabalho foi preparar o extrato etanólico bruto das folhas de Citrus aurantiifolia (lima comum) e extrair
o óleo essencial da mesma. O material vegetal foi coletado no estado de Mato Grosso, lavado e
submetido as extrações com água destilada para o óleo essencial e com álcool etílico absoluto para
a extração etanólica. Para a extração do óleo essencial das folhas foi utilizado o aparelho Clevenger,
no qual obteve-se um rendimento (0,32%, aproximadamente 0,67g) a partir de 205g de folhas. Para
a obtenção do extrato etanólico bruto, foi utilizado 307g de folhas, maceradas em etanol por 3 dias
e evaporado em um aparelho de rotoevaporação no qual também se obteve um bom rendimento
(35,7%, aproximadamente 35,78g). No que diz a respeito do rendimento percentual, obtido do óleo
essencial das folhas de Citrus aurantiifolia, sabe-se que óleos essenciais são bastante voláteis e as
vezes são produzidos em pequenas quantidades. Diante dos resultados apresentados pelas
extrações, o rendimento das mesmas fora satisfatório, visto que foi utilizado técnicas simples de
extrações.

Palavras-chave: folhas, rendimento, extração.
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DETERMINAÇÃO DO TEOR E MELHOR TEMPO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS
FOLHAS DE GOIABEIRA (PSIDIUM GUAJAVA).
Vieira, T. R. S.1; Guimarães, L. O.2; PIMENTEL, F. C.3; RIBEIRO, A. M.4

As plantas medicinais atualmente podem ocasionar grande melhoria a saúde da população. O
presente trabalho teve como objetivo, a determinação do teor e melhor tempo de extração do óleo
essencial das folhas de goiabeira. O experimento foi conduzido no laboratório de Química de
Produtos Naturais do Instituto Federal Goiano-Campus Rio Verde em parceria com a Faculdade de
Iporá-FAI. A determinação do teor e tempo de extração do óleo essencial, após a coleta das folhas
adultas da goiabeira, foi realizada através da hidrodestilação, utilizando o aparelho do tipo
Clevenger, partindo de 100 gramas de folhas. O hidrolato foi submetido a extração líquido/líquido
em funil de separação com 10 mL de diclorometano em triplicata. Em seguida a fase apolar foi
recolhida, seca com 50 mg de sulfato de sódio anidro e filtrada, a remoção do solvente foi feita por
pressão reduzida. O melhor rendimento percentual do óleo essencial foi calculado pela relação entre
a massa de óleo obtida e a massa da folha utilizado na extração, no intervalo de tempos 30, 60, 90,
120, 150, minutos, empregando o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições.
Verificou-se que o melhor tempo de extração e rendimento foi em 120 minutos, obtendo 0,39% de
óleo essencial. O valor do CV é 5,56%, demonstrando que os resultados obtidos tiveram baixa
dispersão e uma boa homogeneidade.

Palavras-chave: Psidium Guajava, teor, extração.
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PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA, DO EXTRATO AQUOSO DAS FOLHAS DE MANACÁ-DOCERRADO
Alves, M. M.1; Rodrigues, L. A. S.2; Santos, A. M. A.3; Pimentel, F. C.3; Ribeiro, A. M.4

Utilizadas desde tempos antigos, as plantas medicinais estão presentes em tratamentos de doenças
e até mesmo na alimentação da população, a procura e o uso dessas plantas contribuem para a
curiosidade e estudos que envolvem as composições químicas e suas ações terapêuticas. O
trabalho teve por objetivo a realização da prospecção fitoquímica do extrato aquoso das folhas do
manacá-do-cerrado. A pesquisa foi realizada na Faculdade de Iporá com parceria com Instituto
Federal Goiano-Campus Rio Verde. As folhas do manacá-do-cerrado (Spiranthera odoratissima A.
St.-Hil., pertencente à família Rutaceae), foram coletadas em zonas rurais próximas ao município
de Iporá, Goiás, Brasil. As folhas da espécie estudada foram coletadas e submetidas à secagem
em estufa à temperatura de 40ºC (±0,5) por 3 dias e trituradas em moinho. O extrato foi preparado
a partir da pesagem de 100 g do pó das folhas. Em seguida realizará a extração por maceração em
500 ml água durante 7 dias. O filtrado aquoso foi concentrado em evaporador rotatório sob pressão
reduzida (temperatura de até 50º C) e em seguida pesado. O concentrado foi seco em estufa por
24h a 50ºC e novamente pesado. O cálculo do rendimento (%) do extrato concentrado após
secagem foi calculado através da relação entre as massas (g) do extrato concentrado (m) e após
sua secagem (m). O rendimento do extrato do manacá do cerrado foi de 11,2% (m/m), e através do
teste de prospecção fitoquímica, verificou-se a presença das seguintes classes de metabólitos
secundários: Fenóis, Taninos, Catequinas e Flavonoides.

Palavras-chave: Folhas, extrato, metabólitos secundários.
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DETERMINAÇÃO DO TEOR E TEMPO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DA CASCA DO
FRUTO DO JATOBÁ-DO-CERRADO
Amaral, J. V. S.; ¹ Freitas, T. H. O.;2 Souza, E. A.;3 Pimentel, F. C.;4 Ribeiro, A. M.5

É notório a crescente pesquisas científicas em torno dos óleos essenciais, principalmente
na área da saúde e agronômica devido as atividades biológicas que o mesmo pode exercer. O
objetivo deste trabalho foi determinar o melhor tempo de extração e rendimento do óleo essencial
da casca do fruto maduro do jatobá-do-cerado. Após lavagem e sanitização, os frutos foram
quebrados, separados as casca e posteriormente moídas produzindo farinha. Em seguida, realizou
o processo de hidrodestilação, para extração do óleo essencial da casca do fruto do Jatobá-docerrado empregando o aparelho tipo clevenger, variando o tempo em 30, 60, 90, 120, 150, minutos.
O hidrolato foi submetido à extração líquido-líquido em funil de separação com 10mL de
diclorometano em triplicata. Em seguida a fase apolar foi recolhida, seca com 50 mg de sulfato de
sódio anidro e filtrada, a remoção do solvente foi feita por pressão reduzida. O rendimento do óleo
essencial em diferentes tempos de extração foi determinado pela relação da quantidade de 100
gramas de farinha empregada na extração e massa de óleo obtido (%). No tempo de 180 minutos
obteve um teor de 0,890%, proporcionando um maior rendimento do óleo essencial, o coeficiente
de variação dos resultados obtido foi de 3,85%, indicando que os resultados houve uma baixa
dispersão e uma boa homogeneidade.

Palavras-chave: Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne; fruto; rendimento.
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DEGUSTAÇÃO DE CHÁS: CONHECENDO O BENEFÍCIO E A TOXICIDADE DAS PLANTAS
MEDICINAIS
Souza, C. L. S.1; Rezende, J. C.2; Ribeiro, A. M.3; Gomes, A. S.4.
Diversos estudos descrevem a utilização de várias plantas medicinais para a prevenção e o
tratamento de doenças, principalmente por pessoas de baixa renda. Contudo, existe a cultura de
que a utilização de plantas para os mais diversos tratamentos, podem ser feitos sem o
conhecimento específico de cada espécie, acarretando sérios problemas na saúde do indivíduo.
Algumas espécies são consideradas altamente tóxicas, quando ingeridas em demasiado. Diante
dessa preocupação este trabalho teve por objetivo alertar a população quanto a toxicidade e o
benefício de diversas plantas. Foi realizada uma degustação de chás gelados, utilizando algumas
plantas medicinais como: chá verde, hortelã, gengibre, hibisco, alecrim e camomila a fim de informar
os benefícios e a toxicidade que essas plantas e outras podem apresentar. Foi utilizado um
questionário semiestruturado com questões a respeito do uso, toxicidade e tratamentos utilizando
plantas medicinais. Participaram do estudo 50 pessoas e cerca de 60% dos participantes não
conheciam sobre a toxicidade que as plantas medicinais podem apresentar. Ainda 87% utilizaram
alguma planta para o tratamento de alguma enfermidade. Para informar os participantes da
pesquisa foi explicado a respeito das ações benéficas de cada chá apresentado. O chá verde
juntamente com a hortelã possui propriedades que ajudam no emagrecimento (diurético) e alivia
sintomas dos resfriados. Contudo quando ingeridos com medicamentos que possuem ações
diuréticas esse chá deve ser consumido com moderação, por apresentar propriedades diuréticas.
Cada vez se faz necessário informar a população dos benefícios e malefícios que as plantas podem
apresentar para que a ideia de natural é segura seja relacionada corretamente.

Palavras-chave: Chás medicinais; informação; tratamento.
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UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA CULINÁRIA
Peres, O. S. C.1; Soares, F. L.2; Colares, M. F. F.3; Ribeiro, A. M.4; Gomes, A. S.5
O conhecimento popular a respeito das plantas medicinais é diversificado e para algumas pessoas,
é a única alternativa terapêutica para o tratamento de enfermidades. Elas podem proporcionar
melhora na qualidade de vida do indivíduo no que compete ao alívio de dores, utilizando chás,
xaropes, compressas, etc. O objetivo desse trabalho foi realizar a confecção de receitas culinárias
utilizando plantas medicinais que possuem atividades terapêuticas comprovadas. Foram fabricados
três bolos que continham erva-cidreira (Melissa officinalis) que possui efeito calmante, gengibre
(Zingiber officinale), com ação bactericida; canela (Cinnamomum verum), previne o diabetes, e a
erva-doce (Pimpinella anisum), combate inflamações na boca e garganta. Com o intuito de ampliar
a utilização de plantas medicinais na culinária, também foram elaborados e fabricados três tipos de
brigadeiros que continham a erva-cidreira, camomila (Matricaria chamomilla), com propriedades
sedativas, e o manjericão (Ocimum basilicum), melhora o sistema imunológico. Foi aplicado um
questionário com cinco perguntas referentes ao uso de plantas medicinais na alimentação.
Participaram da pesquisa 50 pessoas, destas 23% não conheciam o uso de plantas medicinais na
culinária. Dentre os bolos 37% dos participantes acharam que o mais saboroso foi o de erva-cidreira
e dentre os brigadeiros, 21% escolheram o de camomila. Em relação a iniciativa, 85% dos
participantes consideraram excelente a proposta da utilização de plantas medicinais na culinária. É
notório que a camomila e a erva cidreira possuem propriedades calmantes, podendo ser utilizadas
em receitas culinárias, trazendo benefícios a saúde por uma proposta diferente das que são
utilizadas, como chás, por exemplo.

Palavras-chave: terapêutico, degustação, informação.
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CHÁS COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
Valadares, A. O.1; Alves, V. B.2; Ribeiro, R.T.3; Alves, L. S.4; Ribeiro, A. M.5; Gomes, A. S.6
As plantas medicinais vêm demonstrando sua importância para todas as civilizações do mundo,
sendo um mecanismo terapêutico no tratamento de diversas doenças. Contudo, têm-se a ideia de
que o tratamento de doenças utilizando plantas é seguro, barato e eficaz, e que a falta de informação
sobre as espécies ingeridas, nas mais diversas formas, pode agravar o quadro de enfermidade da
pessoa e até levar a óbito. O presente trabalho teve como objetivo identificar embalagens de chás
que são comercializados em quatro supermercados no município de Iporá-GO e analisar a
toxicidade das plantas presentes nesses produtos. Foram levantadas três embalagens de diferentes
tipos de chás, nas quais consistiam em: primeira com 30 diferentes espécies de plantas, a segunda
com 8 espécies e a terceira com 5 espécies. As embalagens coletadas, não informavam sobre a
quantidade de cada espécie contida nas mesmas. Sobre a informação de uso, a primeira e terceira
embalagem não indicavam a forma de preparo do chá nem a quantidade necessária em
determinado volume de água. A segunda embalagem, indicava como modo de preparo da infusão,
contudo sem quantidade prevista. A preocupação em relação a quantidade de plantas encontradas
em uma mesma embalagem é o efeito sinérgico que o consumo desses chás pode apresentar. Na
terceira embalagem identificou-se a melissa e o jasmim, plantas que possuem efeitos calmantes
que, utilizado em grandes proporções podem causar um efeito sinérgico, além de apresentar rico a
saúde, quando utilizados diariamente. Sendo assim é preocupante a quantidade de embalagens
que são comercializadas com pouca ou nenhuma descrição das plantas contidas nas mesmas, além
de não apresentarem informações sobre os potenciais riscos à saúde.

Palavras-chave: plantas medicinais, sinérgico, embalagens.
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ESTUDOS IN SILICO DO METABOLISMO DE TRITERPENOS LUPÂNICOS
Vilela, J. C.1; Gomes, A. S.²

Os triterpenoides e seus derivados esteroidais, uma ampla classe de produtos naturais,
apresentam diversas propriedades medicinais, destacando-se os efeitos antiinflamatórios,
analgésicos, cardiovasculares e antitumorais. O estudo de metabolismo in silico, através da
aplicação de técnicas computacionais, apresenta-se como uma das ferramentas mais amplamente
utilizadas no processo de desenvolvimento de novos compostos bioativos e fármacos. Esse trabalho
teve por objetivo realizar a predição in silico dos sítios susceptíveis ao metabolismo de alguns
triterpenos lupânicos e apresentar as estruturas dos prováveis metabólitos. Os estudos in silico
foram desenvolvidos com dez triterpenos lupânicos: lupeol, ácido betulínico, ácido messagênico A,
ácido messagênico B, betulina, betulinaldeído, metilbetulinato, amida do ácido betulínico, 3-(Z)-café
oilupeol e 3-O-(3'-hidroxieicosanoil) lupeol. Os compostos foram construídos utilizando o programa
ChemScketch (ACD/ChemScketch) e a predição do metabolismo foi realizada na plataforma on-line
SOMP. A partir dos resultados obtidos foi feita a proposição e o desenho dos metabólitos com o
ChemScketch. Com base nos estudos realizados foi possível identificar os sítios e/ou grupos
presentes nos compostos capazes de serem modificados nas reações de metabolismo de fase I e
fase II. Assim, os metabólitos propostos correspondem a derivados resultantes de reações de
oxidação, redução e hidrólise, bem como de reações de conjugação.

Palavras-chave: Lupeol, modelagem molecular, SOMP.
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MEMOQUI: JOGO DA MEMÓRIA PREPARADO PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Carvalho, L. B. B.1; Santos, B. G.2; Carvalho, N.H. B. J.3, Lemes, R. S.4.
O Laboratório de Química é um local que tem finalidade de se realizar várias pesquisas e demostrar
reações, mas para que ocorram com sucesso, é necessário que as pessoas entendam sobre
vidrarias, equipamentos e placas de sinalização para garantir a segurança de todos. Pensando
nisso, o objetivo deste trabalho foi confeccionar e aplicar um jogo educativo conhecido como jogo
da memória, direcionado ao conteúdo de laboratório de Química (MEMOQUI). Os materiais
utilizados apresentam como características serem de baixo custo e acessível, tais como papel
cartão, caneta, EVA, tenta para impressão e material para planificação. Inicialmente para jogar o
aluno terá que ler uma folha que contém todas as informações e características de vidrarias e placas
de segurança, depois as cartas serão viradas de cabeça para baixo, e o jogador terá que encontrar
o par da carta associando a figura com sua característica ou conceito, ganha o jogador que
conseguir juntar mais pares de cartas. O jogo foi aplicado na turma do 2º período de Licenciatura
em Química, a classe foi dividida em grupos, com aproximadamente 5 alunos cada. O jogo teve
uma boa aceitação, assim percebeu-se que a utilização dos jogos nas aulas de química atrai o
interesse dos alunos, ajudando na compreensão do conteúdo e na construção do conhecimento,
modificando a rotina das aulas tradicionais. Além do mais, os jogos apresentam várias
possibilidades de aprendizagem, porque todas as suas etapas exigem um poder de concentração,
de seriedade, utilização de estratégias, aquisição e aplicação do conhecimento. Conclui-se que os
jogos de memória adaptada a química é um excelente material de ensino e atraente para ensinar
de forma mais prazerosa, pode ser aplicado todas as áreas e níveis de ensino, para facilitar as
práticas em laboratório.

Palavras-chave: Laboratório de Química. Segurança. Vidraria. Memorização.
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESÍDUOS E OPORTUNIDADE DE RENDA NA ATIVIDADE
AVÍCOLA: CASO DA PRODUÇÃO DE OVOS
Oliveira, L. A.1; Salviano, P. A. P.2; Junior.C.S.3; Furquim, M.G.D4ii

Em instalações avícolas a cama de frango é utilizada para receber excrementos das aves, restos
de ração e inibir a umidade do piso em contato direto com a ave, podendo ser composta por
maravalha, casca de arroz, serragens, capim picado e outros. Em granjas de pequeno porte, a
qualidade da cama é avaliada durante o ciclo de produção e se necessário feita a substituição, no
caso de aves de corte, ciclo médio de 65 a 75 dias, aves de postura em sistema de pastejo a cama
poderá ficar nas instalações durante período médio de 18 meses. Na propriedade Recanto da Paz
localizada no Município de Iporá, a produção de ovos é a principal atividade econômica, com 200
animais de postura em área composta de galpão e piquetes para pastejo. A produção de cama de
frango inicialmente era doada para produtores de hortaliças, mas hoje é considerada segunda renda
da atividade. Realizou-se o preparo do composto orgânico pronto para uso, e hoje é comercializado
em embalagens personalizadas de 1, 3 e 5kg e preço médio de R$3,00/kg, agregando valor ao
resíduo e oportunizando o pagamento do custo de substituição da cama e parte da manutenção da
granja. Observa-se que a gestão estratégica de resíduo em atividades produtivas traz ganhos
econômicos e ambientais ao sistema, melhorando a qualidade da atividade, tornando-a sustentável
e ampliando as margens de renda do produtor. A reutilização de resíduos no sistema está
condicionado ao contexto da economia circular, que visa a intensificação de utilidade dos resíduos
da atividade, oportunizando a realocação do resíduo dentro sistema e ou como subprodutos de
outras atividades, que neste caso especifico, atendem a produção de hortaliças, flores e usos
domésticos em geral no comércio local.
Palavras-chave: adubo orgânico, sustentabilidade, rentabilidade
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COMUNICAÇÃO ENTRE DOCENTES E DISCENTES

Nascimento, J.V.S.1; Menezes, E.C.2; Gonçalves, R.S.A.3; Gonçalves, R.I.4; Candido, I.M.S.5;
Miranda, W. F. de6;
O desenvolvimento desse projeto baseia-se na praticidade de comunicação e disseminação de
informações entre docentes, discentes e responsáveis ligados à instituição, uma vez observado que
há uma certa ausência dessa facilidade. O sistema irá conter uma interface com abas e acessos
específicos como: recados, para atividades e demais informações; diálogo entre professor e turma,
professor e aluno, coordenação e representantes, coordenação e responsáveis, coordenação e
aluno e entre aluno e aluno. Na aba recados conterá demais recados referentes à instituição ou à
turma do discente, como data de atividades, reuniões e outros; na aba de atividades o discente
encontrará as atividades postadas pelos professores ou instituição para sua turma; na aba de
informações conterá informações sobre o campus, eventos e outros; nas abas de diálogo os
usuários poderão tratar assuntos referentes ao cotidiano acadêmico, além de trocarem informações
e resolverem ocorrências. A interface será limpa e direta para facilitar o uso do sistema pelo usuário.
O sistema em sua fase inicial será desenvolvido em Delphi para mobile e Desktop, e futuramente
planeja-se estendê-lo para plataforma WEB. Após concluído, objetiva-se aplicar o projeto no âmbito
escolar do Instituto Federal Goiano - Campus Iporá e depois estendê-lo para outros institutos
federais de educação ciência e tecnologia, esperando uma maior interação entre docentes,
discentes e responsáveis ligados à instituição, além de facilitar a resolução de problemas e
abordagem de assuntos importantes, como ocorrências disciplinares e reuniões.
Palavras-chave: Comunicação, informação, mobile.
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BINGO DESENVOLVIDO PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Carvalho, W.J.1; Rodrigues, J.P.D.2; Mesquita, W. A.3; Lemes, R. S.4

As atividades lúdicas no ensino de química têm grande relevância, pois auxiliam no processo de
ensino aprendizagem. No qual apresenta vários pontos positivos proporcionando prazer, interação,
além de desenvolver o poder criativo. Perante isto, o objetivo deste trabalho foi construir um bingo
para auxiliar o ensino sobre a nomenclatura e número atômicos dos elementos químicos da tabela
periódica. As cartelas foram confeccionadas de papel cartão em plastificado, contendo os símbolos
dos elementos, e a numeração para o sorteio. A dinâmica acontece como um bingo tradicional,
primeiro faz-se o sorteio de números que são referentes ao número atômico de cada elemento, o
aluno tem que preencher a cartela do bingo com o símbolo do elemento sorteado, ganha o jogo
quem preencher a cartela por completo, assim compreendendo importantes informações contidas
nos elementos. A metodologia de aplicação do jogo pode ficar a critério do professor. O jogo foi
aplicado na turma do 2º período de Licenciatura em Química possibilitando interação entre os
participantes do jogo de forma interessante e divertida. O jogo foi bem avaliado, as regras foram
bem claras e objetivas, o nível de dificuldade foi considerado baixo, todos os discentes afirmaram
que indicariam o bingo para alguém e que é possível adquirir algum conhecimento de química
através do jogo. Diante dos resultados de avaliação conclui-se que o jogo alcançou um bom nível
de receptividade, proporcionando uma forma dinâmica de aprendizado e construção de
conhecimentos. O jogo Bingo Químico mostrou ser um recurso lúdico válido, porém essas
metodologias lúdicas não substituem outros métodos de ensino, mas podem ser usados como
suporte e estímulo do professor na realização do seu trabalho.

Palavras-chave: Tabela Periódica, Lúdico, Conhecimento.
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PENICILINAS: AVALIAÇÃO IN SILICO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E
FARMACOCINÉTICAS
Vasconcelos, S. C.1; Ribeiro, A. M.2; Gomes, A. S.3

As penicilinas são antibióticos potentes, de amplo espectro bactericida e de baixa toxicidade.
Métodos in silico têm sido uma ótima estratégia para acelerar a descoberta de possíveis moléculas
bioativas. Assim, objetivou-se realizar estudos in silico para avaliação de algumas propriedades
físico-químicas e farmacocinéticas das penicilinas. Os estudos foram desenvolvidos com 14
penicilinas, as quais foram construídas utilizando o programa ChemScketch. As propriedades físicoquímicas foram calculadas com o servidor Molinspiration Online e as propriedades farmacocinéticas
foram determinadas no servidor PreADMET. Nos estudos das propriedades físico-químicas foi
observado que apenas a Mezlocilina e a Piperacilina violaram dois parâmetros, com MM de 539,6
g/mol e 517,6 g/mol e nALH de 13 e 12, respectivamente. Na predição das propriedades
farmacocinéticas foi observado que as Penicilina G, Oxacilina, Cloxacilina, Dicloxacilina, Nafcilina e
Indanil-carbenicilina apresentaram boa absorção intestinal (HIA > 90%). Os compostos
apresentaram uma permeabilidade média no sistema Pcaco-2, baixa permeabilidade no modelo
celular MDCK (< 5) e valores negativos para permeabilidade da pele. Para as propriedades de
distribuição foi observado que as penicilinas Dicloxacilina, Indanil-carbenicilina e Cloxacilina
apresentaram altos níveis de ligação a proteína plasmática. As propriedades físico-químicas obtidas
evidenciam que a maioria dos antibióticos pode ser usado por via oral. Mas, nos estudos
farmacocinéticos os valores obtidos para PCaco-2 e MDCK sugerem que as penicilinas não devem
ser usadas por via oral e transdérmica. Ainda, os compostos apresentaram valores de absorção
para o SNC menor que 1, e são, portanto, inativos no SNC.

Palavras-chave: Antibióticos; Modelagem in silico; ADME.
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UMA PROPOSTA DE ENSINO CRÍTICO E CONTEXTUALIZADO PARA O CURSO DE
AGRONOMIA: USO DE PANC E NATIVAS DO CERRADO NA ANATOMIA VEGETAL

Moreira, A. M.1; Diniz, V. S. S.2.
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e nativas do Cerrado, são na sua maioria
desconhecidas e negligenciadas dentro dos Cursos de Agronomia. Objetivou-se utilizar essas
espécies em aulas práticas estimulando o resgate do conhecimento entre os alunos do Curso de
Agronomia. O trabalho foi conduzido com os alunos do 2º período do Curso de Agronomia do IF
Goiano, Campus Iporá, durante as aulas práticas da disciplina de Anatomia Vegetal. O material
vegetal foi coletado, pelos próprios alunos, e confeccionada as lâminas, de acordo com os
procedimentos usuais, e foram analisadas e fotografadas através de câmeras acopladas ao
microscópio óptico. Os cortes anatômicos observados foram: tricomas e estruturas secretoras na
folha de Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (hortelão baiano) e Persea americana Mill.
(abacate) mostrando a presença dos óleos que são princípios ativos dessas espécies; caule e raiz
de Turnera ulmifolia L. (flor do guarujá), espécie comestível e negligenciada. O uso de espécies
nativas do Cerrado como musgos endêmicos da região despertou nos alunos o interesse por esse
grupo de plantas, principalmente como indicador de qualidade ambiental. A anatomia dos frutos de
Dipterix alata Vog.(baru) e Caryocar brasiliense Cambess. (pequi) e germinação e anatomia de
plântulas Anadenanthera sp. (angico) mostrou a complexidade das estruturas anatômicas dessas
espécies. O uso de PANC e nativas nas aulas práticas foi avaliado positivamente pelos alunos, que
relataram que deve ser estimulado o uso dessas espécies, pois diversifica o conhecimento e
apresenta novas espécies com potencial de cultivo, uso na alimentação humana e preservação
ambiental.
Palavras-chave: Material didático, botânica, aulas práticas.
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BIOMETRIA DE SEMENTES E EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE Cuspidaria convoluta
(Vell.) A. H. Gentry PROVENIENTES DE DIFERENTES MATRIZES

Moreira, A. M.1; Bueno, E. S.2; Azevedo, L.S.3, Diniz, V. S. S.4.
A espécie Cuspidaria convoluta pertence à família Bignoniaceae e é conhecida popularmente como
cipó-de-rosa. Por ser uma espécie trepadeira com belas inflorescências esta tem grande espaço
dentro do paisagismo. O objetivo do presente estudo foi realizar as análises biométricas da semente
e a emergência de plântulas de C. convoluta proveniente de três matrizes na região do Oeste
goiano. Utilizou-se 100 sementes provenientes de três matrizes e mediu-se o comprimento, largura,
espessura, volume, massa e o teor de água. Para o teste de emergência utilizou-se sementeira
contendo areia lavada em blocos inteiramente casualizados com 3 repetições de cada matriz e cada
repetição contendo 20 sementes, realizou-se diariamente a contagem de plântulas emergidas,
posteriormente, calculou-se a porcentagem, o tempo médio e o índice de velocidade de emergência
das três matrizes. O comprimento das sementes não diferiu entre as matrizes, mas a largura das
matrizes 2 e 3 foram maiores, já a espessura da matriz 1 foi maior que as demais. A massa de mil
sementes variou em torno de 207g, e não diferiu entre as três matrizes. O volume ocupado pela
semente diferiu entre as matrizes, onde a matriz 3 apresentou maior volume. A matriz 2 obteve
maior valor de massa seca. O teor de umidade diferiu entre as três matrizes, onde a matriz 3
apresentou maior teor de umidade (14%) enquanto a matriz 1 apresentou o menor teor (3%). A
porcentagem (90%) e o índice de velocidade de emergência (0,952) não diferiram entre as matrizes,
as sementes começaram a emergir em torno do 13º dia após a semeadura. As sementes
apresentaram variação biométrica, mas isso não interferiu na taxa e na velocidade de emergência
entre as matrizes.
Palavras-chave: Cipó-de-rosa, Trepadeira, Mudas.
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EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE Caesalpinia pulcherrima (L.) SW EM FUNÇÃO DA
POSIÇÕES E PROFUNDIDADE DE SEMEADURA
Santos, T.C.B1; Sousa, J.F.G1; Campos Netto, C.F.2; Oliveira, S.S.C.3
Dentre as espécies utilizadas com a finalidade de recompor áreas degradadas está a maravilha
(C. pulcherrima), espécie que ainda carecem de estudos que possam dar suporte à utilização de
suas sementes. Objetivou-se avaliar o efeito da posição e profundidade de semeadura na
emergência de plântulas de C. pulcherrima. O experimento foi conduzido na casa de vegetação
no IF Goiano - campus Iporá. As sementes foram colhidas de árvores na região de Iporá-GO e
as sementes extraídas manualmente. Antes da semeadura as sementes foram submetidas à
escarificação mecânica e semeadas em sementeira contendo areia. Os tratamentos foram:
diferentes posições, cuja referência foi o hilo da semente: I - o hilo voltado para baixo; II – hilo
voltado para cima, III - o hilo voltado para o lado, formando um ângulo de 90º em relação ao eixo
imaginário e IV- hilo voltado para o lado, sobre a espessura e faces paralelas às paredes da
sementeira, nas profundidades de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cm. A avaliação do número de plântulas
emergidas foi realizada diariamente. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado com quatro repetições de 25 sementes, os tratamentos distribuídos em esquema
fatorial 4 x 6 e os dados foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e
a comparação entre as médias pelo teste de Tukey (p>0,05). Houve interação significativa entre
os fatores avaliados (posição da sementes x profundida de semeadura). As profundidades de 2
e 4 cm, independente das posição da sementes no substrato, proporcionaram maior emergência
de plântulas e maior índice de velocidade de emergência, no entanto as profundidades de 5 e 6
cm, foram prejudiciais para o processo de germinação.

Palavras-chave: Maravilha; velocidade de germinação; reflorestamento.
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BIOMETRIA E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Helicteres sacarolha A. St.-Hil., Juss &
Cambess (MALVACEAE)
Bueno, E. S.1; Moreira, A. M.2; Azevedo, L. S.3, Diniz, V. S. S. 4.

Helicteres sacarolha é uma planta típica de formações vegetais secundárias como cerrado aberto,
conhecida como saca-rolha, apresenta propriedade medicinal e ornamental. O presente trabalho
objetivou avaliar a biometria e germinação de sementes para produção de mudas dessa espécie.
Os frutos foram colhidos no Morro do macaco, Município de Iporá, GO. Após a coleta foram
extraídas as sementes dos frutos e avaliada a biometria de 100 sementes determinando:
comprimento, largura e espessura. A massa de mil sementes foi determinada em uma balança de
precisão e o volume das sementes foi medido em proveta com um volume conhecido de água. O
teor de água presente nas sementes foi determinado utilizando o método de estufa a 105 °C, com
cinco repetições de 20 sementes. O teste de germinação foi realizado com sementes intactas (T1)
e com escarificação mecânica com lixa d’água (T2), sendo utilizadas quatro repetições de 20
sementes por tratamento. As sementes foram lavadas em água corrente e desinfetadas com
hipoclorito de sódio por 5 minutos, colocadas em placas de petri e levadas para o germinador a uma
temperatura de 25°C. As sementes de H. sacarolha apresentaram média biométrica de 2,33 mm de
comprimento, 1,22 mm largura, 0,85 mm espessura, 13,77 % de teor de água, 2,29 g de massa e
0,50 ml de volume. As sementes intactas não germinaram. As escarificadas iniciaram a germinação
no terceiro dia e apresentou o índice de velocidade de germinação de 1,92 e porcentagem final de
germinação de 57,5%. Com estes parâmetros físicos podemos avaliar a qualidade fisiológica das
sementes, sendo necessária a escarificação mecânica para que haja a germinação.

Palavras-chave: mudas; medicinal; ornamental; Cerrado.
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GERMINABILIDADE DE CINCO ESPÉCIES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS DO CERRADO

Bastos, N. C. B.11; Borges, B. M.22; Azevedo, L. S.33; Queiroz, L. S.44.; Silva, J. S. S.55, Diniz, V. S.
S.66
A maioria dos projetos que visam a conservação de áreas do Cerrado dependem da formação de
mudas. O presente trabalho objetivou conhecer a germinabilidade de sementes recém coletadas de
cinco espécies frequentes em áreas de Cerrado do oeste goiano: Acacia polyphylla DC. (I), Cedrella
fissilis Vell. (II), Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (III), Hymenae courbaril L. (IV) e H.
stigonocapa Mart. ex Hayne (V). As sementes foram coletadas no Parque Ecológico da
Cachoeirinha e na zona rural do município de Iporá, GO. Todas as sementes foram lavadas com
água sanitária comercial, seguida de água destilada e colocadas para germinar em placas de Petri
contendo papel filtro (Espécie I- cinco repetições com 10 sementes; Espécie II- quatro repetições
com 16 sementes; Espécie III- cinco repetições com 20 sementes), e colocadas na bancada do
Laboratório de Botânica do IF Goiano, Campus Iporá em temperatura ambiente (30oC à 35oC). As
espécies IV e V foram colocadas em areia lavada em sementeira na casa de vegetação (seis blocos
de 30 sementes). Foi avaliada a porcentagem e o IVG (protusão da radícula) das espécies I, II e III,
a porcentagem e IVE (plântulas acima do solo) das espécies IV e V. Das espécies I e II foram
utilizadas sementes intactas, as demais foram escarificadas com lixa d´água. A espécie I apresentou
100% de germinação e IVG de 0,48, a II teve 41% de germinação e IVG de 0,9, III teve 86% de
germinação e IVG de 5,1, IV apresentou 74% de emergência e IVE 1,25 e V apresentou 75% de
emergência e IVE de 1,18. Todas as espécies apresentaram alta porcentagem e rápida germinação
e emergência, com exceção da espécie II, onde mais estudos deverão ser realizados para melhorar
a sua germinabilidade.

Palavras-chave: sementes, mudas, índice de velocidade, vigor, arbóreas
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CAÇA- PALAVRAS: UMA FERRAMENTA LÚDICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Sales, E. T. B. D..1; Duarte, S. L.2; Silva, V. B.3; Lemes, R. S.4

A disciplina de Química é considerada por muitos uma matéria difícil e entediante, o docente da
mesma necessita de algo mais interessante que prenda a atenção dos alunos, assim é essencial a
busca de novas ferramentas e estratégias. Diante disso, o objetivo deste trabalho é criar um caçapalavras químico, na intenção de propiciar ao aluno fixação e/ou aprendizagem do conteúdo de
Química. Os jogos foram produzidos usando o site https://www.geniol.com.br/palavras/cacapalavras/criador/, abordando diversos conteúdos da Química. O caça-palavras químico consiste
em encontrar a resposta de uma determinada pergunta, em um texto com as letras todas
embaralhadas. O programa dá opção de escolher o nível de dificuldade como fácil, médio e difícil,
assim se tornando flexível uma vez que pode ser aplicada em todos os níveis de educação. O jogo
foi aplicado na turma do 2º período de Licenciatura em Química. O jogo teve uma boa aceitação,
sabendo que foi abordado assuntos de química geral, tabela periódica e química orgânica, onde a
grande maioria resolveu o mesmo dentro do tempo estipulado, o qual promoveu entretenimento de
forma lúdica e dinâmico, simples e fácil compreensão, além de reforçar o conhecimento prévio do
aluno, ou fazer que o aluno descubra algo novo, estimulando a leitura, curiosidade e o raciocínio
lógico, uma vez que o mesmo desenvolverá a habilidade e competência de persistência na
resolução de problemas. Sendo assim, conclui-se que o caça-palavras possui um alto potencial,
para auxiliar no processo ensino-aprendizagem de qualquer área. Outra proposta viável é o
professor pedir para que o aluno construa seu próprio caça-palavras a partir de um tema, no qual
possibilita aos alunos uma construção significativa de conceitos, incluindo-os como mais um recurso
didático estimulador da aprendizagem.

Palavras-chave: Jogo pedagógico, Ludicidade, Aprendizagem.
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ENSAIO DE BIOATIVIDADE DE EXTRATOS NATURAIS NAS FASES PRÉ E PÓSEMERGÊNCIA DE SEMENTES DE ALFACE
Silva, N. M.1; Barros, B.2; Santos, S. V. B.2; Pereira, A. I.2; Christofoli, M.3; Vargas, O.4.
O manuseio adequado das sementes tornou-se uma preocupação recorrente nas diversas áreas
de cultivo, principalmente ao ser observada a simplicidade dos procedimentos utilizados durante o
tratamento pré-germinação. Com o estudo de extratos naturais para aplicação na agricultura,
procura-se reduzir os riscos ambientais causados por produtos químicos, além de tornar as
mercadorias tratadas mais “saudáveis” para quem as consome. Pensando nisso, este trabalho teve
como finalidade analisar as taxas de germinação de sementes de alface tratadas preliminarmente
com extratos hidroalcoólicos (5% v.v), retirados das folhas de pau-brasil Paubrasilia echinata (EHP),
sementes de romã Punica granatum (EHR) e folhas de urucum Bixa orellana (EHU). Os extratos
passaram por 20 repetições, cada uma com 3 sementes. As sementes foram imersas por 15 minutos
em 4 mL dos extratos (EHP, EHR e EHU) antes da semeadura, e o procedimento mencionado foi
realizado para o grupo controle (H2O). A semeadura das sementes foi realizada em uma bandeja
para mudas. As avaliações foram realizadas no 7º dia após a semeadura. O delineamento
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, os dados submetidos à análise de variância
(ANOVA) e as médias dos tratamentos foram avaliadas por meio do teste de Tukey a 5% de
significância pelo software SISVAR®. Os resultados obtidos foram: o grupo controle teve média
aritmética (MA) de 1,45 mm de crescimento; o grupo com EHP teve uma MA de crescimento de
1,65 mm; o grupo de EHR obteve uma MA de crescimento de 1,4 mm; o grupo tratado com EHU
alcançou MA de crescimento de 1,7 mm. A conclusão obtida é que EHU apresentou maior eficácia
na germinação das sementes com o aumento de 0,25 mm em relação ao grupo de controle.

Palavras-chave: Extratos naturais. Paubrasilia echinata. Punica granatum. Bixa orellana
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MUDANÇA DE HÁBITOS NAS ESCOLAS
SILVA, Patrícia Gonçalves1; BOTELHO, Carla Alves 2; FURQUIM, Maria Gláucia Dourado3;
SANTANA, Marcelo Medeiros 4;
As relações humanas na promoção do desenvolvimento sustentável, deve contemplar a mitigação
dos impactos ambientais nos processos de produção e consumo, bem como envolver
responsabilidade ética e social de governos, empresas, instituições de ensino e comunidade de
forma efetiva. Neste sentido, o presente projeto de extensão socioambiental denominado: "Mudança
de Hábitos nas escolas" tem por objetivo promover junto as instituições de ensino básico (infantil e
fundamental) de Iporá, a adoção do processo de seletividade básica no descarte dos
resíduos sólidos, sendo os alunos da educação infantil das escolas municipais os principais
participantes. Para execução deste, formalizou-se parcerias com a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Prefeitura Municipal de Iporá, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
CODEMA, Associação de Trabalhadores em Reciclagem de lixo em Iporá-GO – ATREC e do
Instituto Federal Goiano Campus Iporá-GO visando instalar 2 coletores móveis de materiais
recicláveis (um para coleta de papel e outro para coleta de plásticos em geral) em cada unidade
escolar, sendo os resíduos retirados duas vezes por semana e destinados a ATREC. O projeto está
em fase de implementação e apresenta como resultados parciais: a rota a ser realizada pelos
membros da ATREC para a coleta dos materiais recicláveis, desenvolvida por meio da ferramenta
Google Maps rota e considerando como ponto de partida o atual lixão municipal e as instituições
que sinalizaram interesse em participar do projeto e atividades nas escolas de cunho educativo
sobre meio ambiente, coleta seletiva e responsabilidade compartilhada. Espera-se através deste
projeto promover ações efetivas envolvendo as questões ambientais local, contribuindo
adicionalmente para otimizar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis.

Palavras-chave: Gestão Compartilhada, Educação Ambiental, Formação Cidadã, Relações
Humanas, Resíduos Sólidos.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO INSTITUCIONAL SAIBA+IF
Rocha, G. M.1; Henrique, V. A. B.2; Caetano, B. M.3; Alves, A. S.4; Paes, E. A.5; Grande, E. T. G.6;
Os ingressantes no IF Goiano – Campus Iporá, sejam funcionários ou alunos, enfrentam diversas
dificuldades em se localizarem devido grande extensão do instituto como também a sua disposição
(sede e escola fazenda). Outro ponto relevante é a quantidade de eventos realizados durante todo
o ano letivo na instituição. Estes eventos de diversas áreas movimentam toda a comunidade interna
do IF Goiano e envolve a externa trazendo desenvolvimento regional. O aplicativo “Saiba+IF” tem
como objetivo informar e facilitar novos ingressantes a se adaptarem com a dinâmica proposta pelo
instituto. O aplicativo terá três módulos, sendo o primeiro sobre eventos e inscrições, o segundo,
dúvidas frequentes e o terceiro, visualização do mapa do IF Goiano – Campus Iporá. Em eventos e
inscrições, será possível realizar consultas sobre todos os eventos promovidos pela instituição,
onde apresentará uma breve descrição do evento, o cronograma e um botão de acesso ao sistema
de inscrição do IF. Em dúvidas frequentes, estará disponível um FAQs, ou seja, as dúvidas mais
comuns sobre o instituto, que será formulada com o auxílio dos discentes do campus, onde eles
apresentaram suas dúvidas antes e depois de estarem no campus. Em mapa do IF Goiano, será
disponibilizado um mapa do campus em modelo PDF que contará com a opção de download e
também visualização do mapa satélite disponibilizado Google maps. Esse projeto está em fase de
desenvolvimento para sistema operacioanl Android e Windows, onde está sendo programado na
linguagem delphi na plataforma RAD Studio Tokyo 10.2 e banco de dados SQLite. Com este
aplicativo busca-se acolher com propriedade os alunos ingressantes facilitando o seu dia a dia na
instituição e com isso melhorar sua experiência no campus.

Palavras-chave: Eventos, inscrições, dúvidas, mapa local.
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NITROGÊNIO DO SOLO SOB SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA

Laurindo, M. G.1; Gomes, M. S. L.1; Silva, E. T.1, Ferreira, C. A. A.1; Assis, R. L.2; Costa, A. L.3
Os sistemas de produção com integração lavoura e pecuária manejados sob sistema plantio direto
(SPD) têm mostrado maior rentabilidade por área, maior diversificação de atividades, menor risco
econômico e menor custo de produção. Esses sistemas têm mostrado benefícios, tais como o
aumento dos teores de matéria orgânica e nitrogênio no solo que são potencializados pela
introdução de espécies de cobertura e menor revolvimento do solo. O objetivo deste trabalho foi
quantificar o nitrogênio no solo em diferentes sistemas de Integração Lavoura Pecuária comparado
com a área de mata nativa na região de Iporá. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado
com 3 tratamentos (mata, área brachiaria e área cultivada com milho, guandu e capim Tamani),
com 11 profundidades de coleta (0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90
e 90-100 cm) e 3 repetições em um Latossolo Vermelho escuro. O nitrogênio no solo foi diferente
entre os manejos e as profundidades. A mata apresentou maior teor de nitrogênio no solo (2,1 e 1,3
g kg-1) nas profundidades de 0-5 e 5-10 que os sistemas de produção (0,9 e 0,8 g kg-1). Os sistemas
de manejo apresentaram redução do teor de nitrogênio no solo em profundidade (2,1-0 g kg-1 na
mata e 0,9-0 g kg-1 na brachiaria e tamani).
Palavras-chave: Latossolo; Plantas de cobertura; Sistema de produção; Sustentabilidade.
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FRAÇÕES DE CARBONO ORGÂNICO DO SOLO SOB SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
LAVOURA-PECUÁRIA
1
Silva, E. T. ; Laurindo, M. G.1; Ferreira, C. A. A.1; Assis, R. L.2; Costa, A. L.3
O sistema de integração lavoura-pecuária sob sistema plantio direto tem contribuído para aumento
da produção agrícola e pecuária, com maior sustentabilidade. Esse sistema tem mostrado
benefícios, tais como o aumento dos teores de matéria orgânica e nitrogênio no solo que são
potencializados pela introdução de espécies de cobertura e menor revolvimento do solo. O objetivo
deste trabalho foi avaliar as diferentes frações de carbono orgânico no solo em diferentes sistemas
de Integração Lavoura Pecuária comparado com a área de mata nativa na região de Iporá. O
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos (mata, área brachiaria e área
cultivada com milho, guandu e capim Tamani), com 5 profundidades de coleta (0-5, 5-10, 10-20, 2030 e 30-40 cm) e 3 repetições em um Latossolo Vermelho escuro. O teor de carbono orgânico do
solo (COS) na fração ácido fúlvico reduziu com a profundidade e não foi afetado pelos sistemas de
produção (2,7 – 0 g kg-1). O teor de COS na fração ácido húmico foi maior nas camadas 0-5 cm na
mata (6,0 g kg-1) que nos sistemas de produção (1,0 g kg-1). O teor de COS na fração humina reduziu
com profundidade na mata (18,9 – 4,4 g kg-1) e sendo que a mesma apresentou o teor de COS na
fração humina superior aos sistemas de manejo estudados nas camadas de 0-5 e 5-10 cm (18,9 e
11,3 na mata e 8,2 e 7,3 nos manejos).
Palavras-chave: Ácido fúlvico; Ácido Húmico; Humina; Plantas de cobertura; Sistema de produção;
Sustentabilidade.

1

Discente do Curso Agronomia, IF Goiano - Campus Iporá.

2
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PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) E NATIVAS NA FEIRA: UM
RESGATE DA CULTURA ALIMENTAR DO CERRADO
Azevedo, L. S.11; Moreira, A. M.22; Bueno, E. S.33; Dias-Guimarães, M. A.44.; Moura, T. M.55;
Santos-Diniz, V. S.66.
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são aquelas que possuem uma ou mais partes
com potencial alimentício, mas que estão em desuso por boa parte da população. Objetivou-se
resgatar e divulgar o conhecimento popular sobre PANC e espécies nativas da região.
Foram produzidas mudas de espécies comestíveis nativas do cerrado e de PANC, na Fazenda
Escola do Instituto Federal Goiano, campus Iporá, que foram instaladas na Horta PANC e também
distribuídas para os feirantes da agricultura familiar, ao mesmo tempo que ocorria troca de
experiências sobre plantio e utilização dessas espécies. Durante a distribuição, foi realizado o
levantamento do conhecimento popular utilizando questionários semi-abertos (38 moradores). Na
Horta PANC, localizada na Fazenda Escola, foram plantadas 11 espécies: Ora-pro-nobis (Pereskia
aculeata Mill.), Inhame (Colocasia esculenta), Almeirão roxo (Lactuca canadenses L.), Beldroega
(Portulaca umbratícola), Taioba (Xanthosoma taioba E. G. Gonç), Capuchinha (Tropaeolum majus),
Bertalha (Anredera cordifolia), Alho em folha (Nothoscordum gracile), Coentro baiano (Eryngium
foetidum L), Orégano (Origanum vulgae L.) e Alecrim (Rosmarinus officinalis), este local está
disponível para aulas práticas, mini-cursos e oficinas. No levantamento foram citadas 31 espécies,
sendo 13 utilizadas na alimentação, 15 medicinais e 3 utilizadas nas duas categorias. O jatobá
(Hymenaea courbaril) foi a espécie alimentícia mais citada e a espécie medicinal mais citada foi a
moringa (Moringa oleifera). Os resultados demonstram a importância do resgate do conhecimento
sobre PANC, para a população local e também para a região do oeste goiano.

Palavras-chave: Conhecimento popular, Alimento, Medicinal, Agrobiodiversidade.

1
2
3
4
5
6
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O APERFEIÇOAMENTO DO ATLETA DE KARATÊ ATRAVÉS DA PRÁTICA E DO
CONHECIMENTO DE FÍSICA
Miura, H. H. W.;¹ Moreira, R. A.2

O Karatê é uma arte marcial japonesa que foi criada na ilha Okinawa pela população local que
secretamente utilizavam os pés e as mãos como forma de defesa. A arte marcial como a
conhecemos só foi difundida no Japão no século XIX passando a ser praticada como educação
física e fundamentação espiritual, mas em 1916 o mestre Gichin Funakoshi popularizou o karatê
realizando uma demonstração pública e desde então buscou treinar as pessoas com a finalidade
de transformar o caráter dos praticantes. Esta arte marcial possui uma filosofia fundamentada em
conter o espírito de agressão, respeito e hierarquia o que é muito importante na formação de quem
pratica, além de possuir muitas diversidades de movimentos que podem ser analisados nos
conteúdos de Física, tais como: centro de massa, base de apoio, tipos de equilíbrios, alavancas,
torques, leis de Newton, força, pressão etc. Neste projeto foram avaliados conteúdos teóricos de
Física enquanto eram realizadas as aulas práticas de Karatê com os alunos do Instituto Federal
Campus – Iporá e alunos de ensino médio de outras escolas da comunidade, sendo que, os
materiais utilizados foram apenas os kimonos, adquiridos pela instituição, e o espaço físico cedido
pela academia Greice Barra de Iporá, parceira do projeto. Conseguiu-se obter um grande acervo
sobre a história e a filosofia desta arte marcial e da cultura japonesa, com isto, espera-se realizar a
publicação do livro que contemplará os conhecimentos específicos do karatê, bem como a avaliação
dos movimentos sob a ótica da Física. Este projeto será ofertado todos os anos, para que outros
alunos também possam experimentar a Física nas aulas prática, vendo como ela se aplica nos
estudos de aperfeiçoamento do karatê.
Palavras-chave: Karatê, Física, Leis de Newton, Torques, Alavancas.

___________________
1

Discente do Curso de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.

2

Docente, Físico, Doutor em Física Experimental Aplicada, IF Goiano - Campus Iporá.

SCT-2019 & FECITIF-2019 Volume 6, 2019 ISSN 2238-0809

59

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ

“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento Sustentável”.

CONSTELAÇÕES NA ESCOLA? UMA ABORDAGEM CONCRETA SOBRE A ASTRONOMIA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Rios, A. B. M.; ¹ 1Dias, D. O.;²2

O ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica ainda carece de políticas educacionais
capazes de viabilizar melhores condições de ensino e aprendizagem com foco nessa área do
conhecimento. Nesse contexto, o que o professor pode fazer para estimular nos discentes o
interesse em estudar assuntos referentes à Astronomia? Esse questionamento motivou o
desenvolvimento de uma proposta de se construir observatórios de constelações utilizando
materiais de baixo custo para tornar o ensino desse conteúdo menos abstrato e mais dinâmico.
Foram utilizadas 10 unidades de rolo de papel higiênico vazios, uma folha de papel cartão de cor
preta (50x70 cm), um clipe de papel galvanizado 1/0 desdobrado, tesoura sem ponta e cola. Para
construir os observatórios, alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual do
município de Rio Verde-GO estudaram previamente conceitos teóricos sobre constelações e
participaram da confecção dos observatórios. Cada observatório é constituído por um rolo de papel
higiênico vazio encapado externamente por papel cartão preto. As aberturas do rolo foram cobertas
com esse material no formato circular, sendo que em uma delas o formato da constelação foi
impresso na forma de furos realizados com o clipe, enquanto na outra abertura apenas um furo
centralizado foi feito para visualizar o interior do observatório. A observação das constelações deve
ser feita posicionando a abertura dos rolos que contenham as estrelas voltadas para uma fonte de
luz. Desta forma, a abordagem de conhecimentos relacionados com as estrelas se tornou mais
dinâmica e estimulante.

Palavras-chave: Estrelas. Observatório. Ensino. Ciências da Natureza.
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JOGO VERMELHO: PROBLEMATIZANDO A EXTINÇÃO DAS ESPÉCIES ATRAVÉS DO JOGO
Rios, A. B. M.1; Pires, L. A. S. 2; Rosa, M. C. O. 3; Carvalho, N. F. S. 4; Dias, D. O.5

A extinção de espécies selvagens constitui um dos maiores problemas ambientais a ser
solucionado. Nesse cenário, práticas educativas podem viabilizar a popularização dos
conhecimentos científicos que possam alertar a população sobre a extinção da biodiversidade e as
consequências desse processo. Assim, criamos o Jogo vermelho, que tem por objetivo popularizar
informações sobre espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção entre alunos da Educação
Básica. Ele é composto por 24 tazos, sendo que cada peça contém uma imagem de animal
ameaçado de extinção, seu nome popular e científico, além de informações sobre habitats e
principais ameaças. Os tazos possuem formatos circulares de papel fotográfico fixadas em papelão,
onde cada um deles também contém um número de pontos impresso referente à categoria de
ameaça da espécie de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)
e áreas de ocorrência no país. O jogo deve ser utilizado por até quatro jogadores por partida. Cada
jogador deve escolher um tazo por meio do “par ou ímpar” e definir a sequência em que jogarão. 20
tazos devem ser aleatoriamente empilhados formando uma única coluna, sendo que a face
contendo a imagem do animal deve estar virada para baixo. O primeiro participante deve atirar seu
tazo na superfície da coluna dos tazos, sendo que deve pegar os tazos que a imagem estiver virada
para cima. Os demais jogadores deverão tentar virar os tazos que ainda não foram virados até que
não sobre mais nenhuma peça. Vence o jogador que mais acumular pontos e não a quantidade de
tazos. Desta forma, é possível levar os estudantes a conhecer mais sobre a fauna brasileira com
risco de extinção utilizando jogo didático.
Palavras-chave: Biodiversidade. Fauna. Ensino.
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IMPLANTAÇÃO DE UM HERBÁRIO DIDÁTICO NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS
IPORÁ
Silva, J. S. S.11; Borges, B. M.22; Queiroz, L. S.33; Azevedo, L. S.44.; Rios, A. B. M.55, Diniz, V. S.
S.66

O Herbário didático tem o objetivo de armazenar o material botânico coletado em uma região,
servindo como apoio em aulas práticas e para pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. O
presente projeto objetivou implantar um Herbário didático no Instituto Federal Goiano, Campus
Iporá, armazenando espécies do município de Iporá e do oeste goiano. As coletas foram realizadas
na Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Macaco, município de Iporá, GO, onde foram
coletados ramos férteis contendo flores e/ou frutos de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e
lianas, e folhas férteis de plantas criptógamas vasculares. O material coletado foi herborizado e as
exsicatas armazenadas no Laboratório de Biodiversidade do IF Goiano, Campus Iporá. As espécies
foram identificadas in loco e com auxílio de especialistas, utilizando o sistema de classificação do
APG IV. Até o momento, o acervo possui 56 espécies, sendo 26 coletadas em mata seca, 24 em
cerrado rupestre e seis encontradas nas duas fitofisionomias. As espécies estão distribuídas em 50
gêneros e 27 famílias, Asteraceae e Malvaceae são as famílias com maior número de espécies
(seis cada). Algumas espécies, como Kielmeyera pumila Pohl. (Calophyllaceae), são endêmicas de
cerrado rupestre. Três espécies são criptógamas vasculares: Selaginellaceae, Gleicheniaceae e
Pteridaceae. As coletas continuam sendo realizadas na área e espera-se organizar uma coleção
científica representativa da flora da região do oeste goiano.
Palavras-chave: Coleção botânica; Cerrado; biodiversidade; oeste goiano.
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LIXO: SOB A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO-CÂMPUS
IPORÁ
Barbosa, G. B.1; Pinheiro, R. S,2; Silva, J. G. T3.
A preservação do meio ambiente não está restrita apenas a conservação dos elementos da natureza
ou ao controle do volume de lixo produzido por fabricantes e consumidores, mas também ao
descarte de lixo produzido. Este estudo busca investigar a percepção dos alunos do Instituto Federal
Goiano, campus Iporá quanto a destinação do lixo. Assim, cabe nos indagar: Os alunos do Instituo
Federal Goiano- Campus Iporá sabem o que acontece com o lixo produzido na sua cidade?
Separam os resíduos orgânicos dos demais? Tentam aproveitar algum material destinado ao
descarte? Para tentar responder, o trabalho metodologicamente contou com três etapas: 1)
elaboração do questionário; 2) aplicação do questionário nas turmas de Ensino Médio, Técnicos e
Superior; 3) observação dos resultados. Assim, analisamos 289 questionários à luz dos estudos
teóricos de Abramovay, Speranza e Petitgand (2013), Marodin e Morais (2004), dentre outros e
percebemos que a maioria dos alunos não: a) sabem separar corretamente o lixo para reciclagem;
b) reutilizam ou reaproveitam os materiais descartados; c) separam os lixos e d) sabem o destino
do lixo da cidade. Logo, fala-se muito de lixo, reciclar e reutilizar, porém se faz necessário uma
conscientização de responsabilidade social, principalmente nas escolas.
Palavras- chave: Lixo. Meio ambiente. Discentes
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ESTUDOS TOPONÍMICOS: UM RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DE RUAS E BAIRROS
DO MUNICÍPIO DE IPORÁ
Coutinho, G. S.1; Pinheiro, R.S.;2

Ao nomear cidades, bairros e ruas, o homem resgata aspectos linguísticos e extralinguísticos,
assim, a toponímia, um estudo que se dedica aos nomes próprios de lugares, permite que o
indivíduo adquira conhecimentos linguísticos, históricos, culturais relacionados aos designativos
geográficos. Neste contexto, este trabalho se propõe a estudar a toponímia de bairros e ruas de
Iporá-Go. Este município foi principiado em 1832, com a chegada da família de João Crisóstomo de
Oliveira. Em 1938, teve o nome mudado de Rio Claro para Itajubá, e em 1943 batizado por Iporá.
Hoje, o município, além de abrigar mais de 30 mil pessoas, também guarda uma riqueza histórica
e cultural nos nomes atribuídos aos bairros e ruas. Desta forma, os conhecimentos topônimos dos
locais estão guardados não somente em registros escritos, mas na memória dos moradores mais
antigos, aqueles que vivenciaram todo o processo de nomeação. Como isso, esta pesquisa é
orientada por uma hipótese: Em Iporá todos os bairros e ruas são conhecidos pelos nomes de
registro ou tem algum local que no cartório é registrado por um nome e conhecido pela comunidade
por outro? Para tentar responder, buscamos em mapas, livros, sites e em conversas com os
moradores mais antigos informações a respeito da história dos nomes dos locais selecionados.
Diante disso, sob de estudos de Dick (1992), Sapir (1969) e Gomis (2012) os resultados parciais
deste estudo evidenciaram que no município estudado, encontra-se tanto rua quanto bairro com um
nome registrado em cartório, mas “batizado” pela comunidade por outro nome popular. Isto é, a
comunidade designa nomes relacionados aos aspectos espaciais e históricos.

Palavras-chave: Iporá. Toponímia. Léxico
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LÍNGUA DE ESPECIALIDADE: REFLEXÃO TERMINOLÓGICA NO AGRONEGÓCIO
Costa, R. O.1; Pinheiro, R. S,2; Silva, J. G. T3.
O avanço tecnológico e o econômico têm possibilitado a ampliação lexical de termos do
Agronegócio, por ser um setor de grande relevância na economia mundial possibilita várias frentes
de pesquisa. Assim, objetiva-se refletir sobre alguns termos de grande relevância para os estudos
do Agronegócio, pois muitos termos que compõem este âmbito são estrangeiros e/ou pertencem
outra área do conhecimento. Com isso, vale refletir: Dentro dos principais termos utilizados no
Agronegócio, quais unidades especializadas que os alunos apresentam maior dificuldade? Os
termos que os alunos do Agronegócio conceituam com dificuldade são apresentados com clareza
nos materiais lexicográficos e terminográficos? Para responder, esta pesquisa segue alguns passos
metodológicos, a saber: 1) Aplicação de questionário para alunos dos 2º, 4º e 6º período em
Tecnólogo em Agronegócio do IF Goiano- Campus Iporá; 2) Análise dos resultados com auxílio de
estudos bibliográficos; 3) Observação da conceituação dos termos do Agronegócio em dicionários
e livros teóricos. Após a observação dos questionários respondidos por 37 discentes, percebeu-se
que as unidades terminológicas que os alunos alegam mais dificuldades de entendimentos são Joint
Venture e Análise de Filiére, mas também, apresentaram dificuldade em conceituar os termos
Montante e Jusante da produção. Logo, pode-se perceber que os alunos apresentam dificuldades
em definir os termos de suma relevância para área e os materiais lexicográficos e terminográficos
nem sempre conceituam de forma acessível. Esta pesquisa tem como aporte teórico os estudos de
Araújo (2007), Callado (2011), Krieger e Finatto (2004) e Cabré (1990), dentre outros estudiosos.

Palavras chave: Agronegócio; Termos; Terminologia.
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA E SAÚDE BÁSICA
1
Rezende, V. G. R. de ; Anselmo, P. H. de S.2; Oliveira, E. F. P de.3; Vilela, M. C.4; Diniz, V.
S. S.5 ; Ribeiro, R. de A.6
A contemporaneidade exige resoluções rápidas e práticas para os problemas. Assim, a ideia de
desenvolver um app com um sistema de emergências gerais, fazendo uso de um aparelho móvel
tornou-se uma proposta eficaz, visando simplicidade e rapidez. Ao baixar o app, o usuário terá que
responder perguntas básicas, como nome, telefone, sexo, data de nascimento e número de um
terceiro, para ter mais informações sobre o tal. Esse aplicativo tem como um dos objetivos facilitar
a comunicação entre população e agentes de segurança/saúde públicos, visando desocupar linhas,
e manter a descrição em situações de risco. As áreas que poderão ser solicitadas através do app
são: Samu, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros. Em casos em que a presença de um profissional
das tais áreas for necessária, a pessoa irá clicar em uma das opções de serviço, onde listará
ocorrências mais frequentes, e ocorrências mais especificas, para detalhamento. O app enviará um
pedido, com localização, informações do usuário e ocorrência solicitada através de mensagem de
texto para uma segunda aba do aplicativo, dedicada aos prestadores dos serviços. O aplicativo
possui uma função agenda, que auxiliara o consumo de medicamentos regulares, enviando uma
notificação com três dias de antecedência quando o mesmo estiver acabando, evitando que o
remédio acabe faltando. A aba de primeiros socorros, contara com opções de emergência já
especificas, que mostrará dicas simples de como realizar a ajuda. Além disso, o app conta com uma
plataforma enxuta e simples com opções de fácil entendimento. O mesmo está sendo desenvolvido
na linguagem de programação DELPHI na plataforma RAD Studio Tokyo 10.2, usando o banco de
dados SQLite.
Palavras-chave: emergência, saúde, eficaz, aplicativo, rapidez.

1
2
3
4
5
6

Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
Discente do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio. IF Goiano-Campus Iporá.
Docente do IF Goiano – Campus Iporá
Docente do IF Goiano – Campus Iporá
SCT-2019 & FECITIF-2019 Volume 6, 2019 ISSN 2238-0809

66

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ

“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento Sustentável”.

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA EXPOR PONTOS TURISTICOS E LAZER
EM IPORÁ- GO
Silva, D. A.1; Cruvinel, K. R.2; Nascimento, K. N.3; Santos, R. F dos.4; Caetano, G. Q.5;
Silveira, M. R. da6
Inicialmente, o município de Iporá possuía o nome de Distrito de Itajubá e desde então a população
vem crescendo, mesmo que moderadamente. De acordo com o IBGE estima-se um crescimento
populacional 0,85% nos últimos 10 anos e, como consequência disso, inúmeros pontos importantes
acabam sendo esquecidos. Um exemplo disso é a Igreja Cristã Evangélica, a mais velha da região,
criada em 1942.Muitas referências interessantes e importantes como essa acabam se perdendo por
falta de informação e é com base nisso que foi proposta a criação do aplicativo. O objetivo é expor
os principais pontos turísticos da cidade, bem como pontos de lazer, alimentação, esportes, música,
leitura, hospedagem, para que os habitantes tenham as informações necessárias para conhecer
sua região. O levantamento de dados foi embasado em pesquisas com moradores e pesquisas de
campo para maior objetividade sobre as informações incluídas no aplicativo, tendo em vista que
estabelecimentos, principalmente na área de alimentação, surgem e desaparecem o tempo todo.
Além de ter uma fácil acessibilidade, ele também irá contar com um calendário, o qual disporá dos
principais eventos do município. Desta forma turistas e habitantes ficarão atualizados, e com isso,
o município poderá ter um aumento de visitantes e até mesmo futuros moradores. Diversos
benefícios, para toda a economia e até mesmo a população, podem surgir disso. Para o
desenvolvimento deste aplicativo utilizamos a linguagem DELPHI na plataforma RAD Studio 10.3,
juntamente com o banco de dados pelo SQLite. É esperado que, com esse aplicativo, a população
bem como eventuais visitantes, possam efetivamente conhecer a essência do município e tudo o
que ele tem a oferecer.
Palavras-chave: aplicativo, acessibilidade, pontos turísticos.
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DETERMINAÇÃO TITRIMÉTRICA DE CLORIDRATO DE PROPRANOLOL E CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA

Siqueira, H. R. F.1; Nogueira, G.M.2; Resende, E. C.3
Métodos clássicos vêm atraindo a atenção de pequenos laboratórios interessados em
procedimentos simples, seletivos, sensíveis e menos onerosos do que os métodos instrumentais.
Assim, o objetivo foi analisar cloridrato de propranolol (PR) (para o tratamento de distúrbios
cardiovasculares tais como hipertensão) e de cloridrato de metoclopramida (MT) (é indicado para
distúrbios da motilidade gastrintestinal, náuseas e vômitos) utilizando volumetria de precipitação.
Foram obtidas amostras de comprimidos de PR (Referência: Propranolol) e MT (Referência: Plasil).
A massa média foi feita com 20 comprimidos os quais foram triturados. Titulou-se a massa do pó
referente a uma unidade usando-se 25 mL de água deionizada; solução de AgNO3 (titulante
padronizado com NaCℓ 0,1000M) e K2CrO4 (5,0 %- indicador) até coloração vermelho-tijolo. Foram
analisados, em triplicata, dois lotes de duas marcas do medicamento referência (PR-R) e cinco
genéricos (PR-G) para o cloridrato de propranolol de duas marcas e 3 lotes do medicamento
referência (MT-R) de uma marca. O maior DPR de massa foi para um lote de PR-R, provavelmente
devido ao formato hexagonal. Os com o formato redondo apresentaram menor variação entre as
massas. As massas médias foram: 0,1771 a 0,2182 g (DPR 0,77-2,75%) para PR e 0,1257 a 0,1285
g (DPR 0,82-1,70%) para MT. As especificações exigem 90,0%-110,0% da quantidade declarada
de C16H21NO2.HCℓ e C14H22CℓN3O2.HCℓ, respectivamente, ou seja, 36,0 a 44,0 mg para PR e 9,0 a
11,0 mg para MT. Os teores foram: 36,86 a 43,04 mg para PR e 11,18 a 13,81 mg para MT. Somente
um lote de MT apresentou valor acima da especificação. O método foi satisfatório por determinar o
teor dos fármacos de forma rápida e viável.
Palavras-chave: Fármacos; Titulação de precipitação; método de Morh.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO COAGULANTE DE MORINGA (Moringa oleifera Lam.) NO
TRATAMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA COM CHUMBO
Moura, R. F.1; Vilela, T. S.2; Miura, H. H. W2; Resende, E. C.3
A moringa (Moringa oleifera lam.) é uma planta que vem sendo utilizada como agente clarificante
(coagulante) em substituição aos sais de alumínio no tratamento da água, os quais podem
apresentam riscos à saúde humana e degradação ambiental. O objetivo foi investigar o potencial
coagulante de M. oleifera no tratamento de águas contendo chumbo. As sementes foram secas a
45°C por 5 dias, o invólucro foi removido e o miolo triturado. Amostras de água (100 mL de água
ultrapura Milli-Q) com (5 mL de Pb(NO3)2 0,1M) e sem a presença de chumbo foram tratadas com
1 g do pó das sementes sob agitação por 30 minutos. Posteriormente, adicionou-se lentamente
15,0 mL de solução de iodeto de potássio (KI 0,1M) para precipitação do chumbo. Após 5 minutos,
o sistema foi filtrado. As massas dos papéis de filtro foram medidas previamente, e, após filtração,
foram secos em estufa por 24h a 45°C e novamente pesados. A massa de PbI2 foi determinada pela
diferença entre a massa inicial do papel e final, após o tratamento. Os filtrados resultantes sem
moringa ficaram límpidos, ou seja, houve maior formação de precipitado, enquanto no tratamento
com moringa, verificou-se pouca formação de precipitado. Na amostra de água pura e só com pó
das sementes não houve formação de precipitado. A massa média de precipitado formado sem
tratamento foi de 0,1890g, e a massa média das amostras tratadas foi 0,1807g. Assim, houve 10,57
mg (em média) de mais precipitado formado na solução sem tratamento. Conclui-se que o pó das
sementes de moringa foi capaz de se ligar (flocular/quelar) aos íons chumbo impedindo a reação
total para a formação de iodeto de chumbo pelo método gravimétrico.
Palavras-chave: água, clarificante, floculação, metais pesados, método gravimétrico.
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DETERMINAÇÃO DA DUREZA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS ORIUNDAS DE BEBEDOUROS E
TORNEIRAS DO IF GOIANO – CAMPUS IPORÁ
Moura, R. F.1; Vilela, T. S.2; Resende, E. C.3

A dureza da água reflete a presença de sais de metais alcalino terrosos, predominantemente cátions
de cálcio e de magnésio. Uma água com dureza acima de 180 mg.L-1 de CaCO3, pode induzir à
formação de incrustações nas canalizações, já valores inferiores a 60 mg.L-1 pode provocar
corrosão nos sistema de abastecimento de água. Apesar do cálcio e magnésio serem minerais
essenciais à vida humana, em doses elevadas, podem levar a problemas de saúde como a
osteoporose, cálculos renais, hipertensão, resistência à insulina, entre outros. Tendo em conta a
importância deste parâmetro, é desejável que a dureza de uma água de consumo se situe entre
150 e 500 mg.L-1 de CaCO3. Assim, o objetivo foi avaliar a dureza em amostras de água oriundas
de torneiras e bebedouros do IF Goiano, campus Iporá por complexometria. Soluções titulantes de
EDTA foram padronizadas com carbonato de cálcio (padrão primário), tampão básico de
NH4OH/NH4Cℓ (pH 10) e indicador de negro de eriocromo. As amostras de água foram coletadas
dos blocos: Administrativo (Bloco I), Pedagógico (Bloco III), Cantina, Laboratórios (Bloco V) e das
Salas de aulas (Blocos II e VII). 50 mL de amostra foram transferidos para erlenmeyer com adição
posterior de 5,0 mL tampão amônio (pH 10) e 3-4 gotas do indicador de negro de eriocromo. A
titulação foi feita com solução padronizada de EDTA (0,02 M) até mudança de cor do indicador de
violeta para azul. Os valores encontrados para amostras de água dos bebedouros variaram de 58,80
a 141,13 mg.L-1 de CaCO3 e de 56,45 a 98,79 mg.L-1 de CaCO3 para as amostras das torneiras.
Conclui-se que os valores de dureza da água encontrados para amostras de torneira e de
bebedouros estão dentro dos parâmetros aceitáveis para consumo.

Palavras-chave: Complexometria, EDTA, cálcio, potabilidade da água
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ANÁLISE DE CÁLCIO EM AMOSTRAS DE IOGURTE, CREME DE LEITE E LEITE
CONDENSADO
VILELA, T. S.1; MOURA, R. F. 2; RESENDE, E. C. 3
O cálcio é o mineral mais abundante no organismo e está presente em alimentos principalmente
em leite e seus derivados. A carência de cálcio pode levar ao raquitismo, crescimento retardado e
osteoporose. O cálcio pode ser determinado por método clássico da volumetria de complexação.
Tal técnica tem vantagem de ser de baixo custo. O objetivo foi realizar a quantificação de cálcio em
produtos industrializados derivados do leite por complexometria. Soluções titulantes de EDTA foram
padronizadas com carbonato de cálcio (padrão primário), tampão NH4OH/NH4Cℓ (pH 10) e indicador
de negro de eriocromo. As amostras de iogurte, creme de leite e leite condensado de três marcas
diferentes, foram analisadas em triplicata. Cerca de 1,0 grama de cada amostra foi transferido para
erlenmeyer com adição posterior de 25 mL de água deionizada, 5,0 mL tampão amônio (pH 10) e
3-4 gotas do indicador de negro de eriocromo. Para facilitar a solubilização das amostras, utilizouse banho ultrassônico por 10 minutos após adição de água deionizada. A titulação foi feita
adicionando solução padronizada de EDTA (0,02M) até mudança de cor de violeta para azul. Os
resultados para amostras de creme de leite variaram de 0,18 a 1,34% de cálcio; as de leite
condensado foram: 0,39% (semidesnatado) a 1,44% e os iogurtes variaram de 0,19-0,22% de
cálcio. Não havia a quantidade de cálcio descrita nos rótulos das amostras, mas observa-se que a
menor quantidade de cálcio foi encontrada nos iogurtes analisados. Através do método volumétrico
de complexação com EDTA foi capaz de se determinar as concentrações de cálcio em amostras
derivadas de leite de forma rápida e viável.
Palavras-chave: Cálcio; Complexometria; EDTA; Volumetria.
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DETERMINAÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO EM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POR
VOLUMETRIA DE PRECIPITAÇÃO
Nogueira, G.M.1; Siqueira, H. R. F.2; Resende, E. C.3
Além de auxiliar na conservação de carnes, o cloreto de sódio (NaCℓ) é usado na preservação de
legumes de elevado teor proteico e possui a propriedade de potencializar o sabor dos alimentos. O
objetivo foi aplicar a técnica de volumetria de precipitação (método de Mohr) para determinar a
quantidade de cloreto de sódio em alimentos enlatados. Foram analisadas amostras de ervilha (6
amostras de 5 marcas), milho (7 amostras de 4 marcas) e azeitona (6 amostras de 6 marcas).
Algumas versões foram do tipo “suave” e “zero sódio”. Os pHs das amostras foram corrigidos com
0,5 g de CaCO3 (pH final 6,5-9,0). 1,0 mL de salmoura foi transferido para um erlenmeyer
juntamente a 25 mL de água destilada e 1,0 mL do indicador de K2CrO4 (5,0 %). A titulação foi feita
com solução padronizada AgNO3 (0,1 M) até coloração vermelho-tijolo. Os valores declarados para
sódio foram: milho (0-325 mg em 130 g de produto); ervilha (190-489mg em 130 g) e azeitona (280402 mg em 20 g). O método de Mohr é específico para cloretos, assim, os valores convertidos em
sódio foram:

ervilha: 599,90-742,74mg/130g, Milho: zero-638,68mg/130g; azeitona: 325,22-

483,44mg/20g). Não foi detectada presença sódio nas versões “zero sódio”. As versões “suave”
continham menor quantidade de sódio, entretanto os valores encontrados ficaram acima dos
declarados nos rótulos. Uma possível explicação é que não foi feita a análise pesando-se o milho,
ervilha ou azeitona, juntamente com a salmoura, foi feita apenas a análise da salmoura na qual
concentra-se maior quantidade do sal. Apesar das técnicas descritas na literatura utilizarem apenas
a salmoura, recomenda-se a análise do produto + salmoura para confirmação dos dados rotulados.

Palavras-chave: argentometria; cloreto de sódio; Conservação de alimentos, Método de Mohr.
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OBTENÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE MEXERICA (Citrus reticulata)
Maranhão, M. A. de B.1; Morais, M. V.1; Resende, E. C.2

A mexerica pertence ao gênero Citrus e um dos principais componentes das cascas é o óleo
essencial limoneno. O objetivo foi obter óleo essencial de mexerica e comparar os métodos de
extração. Foram utilizados os métodos de hidrodestilação e aparelho de Clevenger. No processo
de hidrodestilação, o balão de 1000 mL contendo as cascas de mexerica congeladas (100 g) e água
destilada (500mL) foi aquecido a 100 °C até atingir a fervura, reduzindo--se para 75 °C, por 2,0 h.
Pelo método de Extração do óleo essencial em aparelho de Clevenger, 100g de casca fresca de
mexerica foram picadas e colocadas em um balão de fundo redondo de capacidade de 1 litro. 200
mL de água destilada foram aquecidos a 100 °C até atingir a fervura, reduzindo-se para 75 °C por
1,5 h. Fez-se extração líquido-líquido com adição de 10 mL de diclorometano (DCM) a cada
extração totalizando 50 mL de DCM em funil de separação. Adicionou-se sulfato de sódio anidro
para remoção de água e o DCM foi evaporado a temperatura ambiente. O aparelho de Clevenger
permite a extração em sistema fechado. Além disto, as amostras de mexerica haviam sido recém
colhidas o que pode ter favorecido uma maior presença de óleo essencial. A hidrodestilação foi feita
com cascas que haviam sido congeladas o que provavelmente ocasionou falha no rendimento de
extração, além do sistema ter permanecido aberto. De acordo com os cálculos, o rendimento da
extração do óleo essencial por Clevenger foi de 0,19%. Acredita-se que poderia ter maior
rendimento uma vez que formou uma emulsão durante extração líquido-líquido com o DCM. Dentre
os métodos de extração do óleo, o método de Clevenger foi mais eficiente.

Palavras-chave: Clevenger; Hidrodestilação, Limoneno; Mexerica.
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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL EUGENOL
Morais, M. V.1; Maranhão, M. A. de B.1; Resende, E. C.2

O cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) é uma importante planta medicinal que tem sido
empregada há séculos como conservante de alimentos, no alívio de dor, além de apresentar efeito
anestésico. O objetivo foi extrair o óleo essencial do cravo-da-índia utilizando-se dois métodos de
extração (hidrodestilação e Aparelho de Clevenger). Na hidrodestilação, 50 g de cravos foram
triturados com auxílio de gral e pistilo e colocados em um balão de fundo redondo de capacidade
de 1 litro. 500 mL de água destilada foram aquecidos a 100 °C até atingir a fervura, reduzindo-se
para 75 °C por 2 h. O óleo foi extraído por método líquido-líquido com 50 mL de diclorometano o
qual foi removido por evaporação a temperatura ambiente. Na extração por aparelho de Clevenger,
120 g de cravos foram triturados em liquidificador e depois foram colocados em um balão de fundo
redondo de capacidade de 1 litro. 500 mL de água destilada foram aquecidos a 100 °C até atingir a
fervura, reduzindo-se para 75 °C por 1,5 h. O óleo foi extraído por método líquido-líquido com 50
mL de diclorometano. Após extração da fase orgânica, adicionou-se com Na2SO4 anidro para
remoção de possível água ainda presente. O diclorometano foi removido por evaporação a
temperatura ambiente. O cálculo do rendimento foi feito através da diferença entre a massa do
béquer e a massa do béquer contendo óleo. Verificou-se baixo rendimento de extração pelo método
de hidrodestilação quando comparado com o método de extração por Clevenger. O rendimento de
extração de óleo obtido pelo aparelho de Clevenger foi de 2,95% em relação à massa. Não foi
possível determinar o valor do rendimento no processo de hidrodestilação.

Palavras-chave: cravo-da-índia; hidrodestilação; Aparelho de Clevenger; Syzygium aromaticum.
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OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS PARA A INCORPORAÇÃO DE
FÁRMACOS
Jesus, L. H. A1; Bessa, E. S.2; Resende, E. C.3.
Estudos sobre sistemas de liberação de fármacos tem o intuito de melhorar a aplicação e o
desempenho de princípios ativos. Um dos exemplos é o sistema de microemulsão (ME) que é
constituído geralmente por água e óleo e sustentado por uma fina camada de tensoativos
localizados na interfase água/óleo. O sistema garante estabilidade do fármaco à degradação e serve
como veículo de transporte para o princípio ativo. O objetivo foi desenvolver sistemas
microemulsionados (MEs) e incorporar a dexametasona como fármaco modelo. Foram
desenvolvidas diferentes formulações variando-se a concentração dos componentes a fim de se
obter a melhor composição de um sistema translúcido, homogêneo e estável. Posteriormente as
melhores formulações foram incorporadas a dexametasona. Os sistemas a base de Tween 80/óleo
vegetal/água e Tween 20/Span 80/óleo vegetal/água apresentaram maior estabilidade, sendo o
primeiro incorporado ao princípio ativo e o segundo apenas verificado a formação da ME. Para
quantificação da dexametasona, utilizou-se análise cromatográfica em fase reversa, coluna C18,
fase móvel MeOH:H2O (65:35, v/v), fluxo de 1,0 mL/min, 40°C; detecção em 254 nm e volume de
injeção de 10 µL. Pode-se verificar pela cromatografia que não houve degradação da
dexametasona. O sistema MEs demonstrou aplicabilidade, favorecendo a solubilidade do fármaco
e resistência a degradação.

Palavras-chave: Dexametasona; Microemulsão, Polissorbatos.
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS OBTIDAS POR
COACERVAÇÃO
Bessa, E. S.1; Jesus, L. H. A2; Resende, E. C.3

A microencapsulação resulta na formação de micropartículas (MPs) geralmente de formato esférico
as quais podem ainda ser microcápsulas ou microesferas. Dentre as técnicas de obtenção de MPs
pode-se citar a coacervação simples, a coacervação complexa e a gelatinização iônica. Gelatina,
alginato de sódio e quitosana são os polímeros naturais mais utilizados pois são biodegradáveis,
atóxicos e eficazes no revestimento para micropartículas. O objetivo foi testar gelatina, alginato de
sódio e quitosana na obtenção de micropartículas. Foram utilizadas três técnicas: coacervação
simples (MPs de gelatina e MPs de quitosana); gelatinização iônica (MPs de alginato de cálcio) e
coacervação complexa (MPs de quitosana/alginato de cálcio). Para obtenção de MPs de quitosana
por coacervação simples, a quitosana em solução ácida foi gotejada em solução de hidróxido de
sódio sob agitação constante. As MPs foram filtradas e lavadas com água até a neutralização e
secas a temperatura ambiente. A obtenção de MPs de quitosana/alginato de cálcio (coacervação
complexa) foi feita por gotejamento da solução de alginato de sódio em solução de quitosana e
cloreto de cálcio. Já as MPs de alginato de cálcio (gelatinização iônica): a solução de alginato de
sódio (1%) foi gotejada em solução de cloreto de cálcio. As MPs foram fotografadas e a análise da
morfologia e esfericidade foi feita pelo programa ImageJ®. A amostra preparada apenas com
alginato apresentou maior circularidade que as amostras preparadas com quitosana e quitosana –
alginato.

Palavras-chave: microencapsulação. Coacervação. Gelatina, alginato de sódio.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE ALGINATO DE CÁLCIO

Xavier, S. C. da S.1; Resende, E. C.2
A microencapsulação é um processo que permite a formação de partículas em escala micrométrica,
na qual uma substância ativa é revestida por uma fina camada de outro material, que possibilita o
isolamento e a manutenção das características ideais do componente ativo, protegendo-o de meios
adversos com consequente aumento da estabilidade. Diante deste contexto, o objetivo foi
desenvolver e caracterizar micropartículas de alginato de cálcio por gelificação iônica. 40 mL de
uma solução de alginato de sódio (0,9 g) foi gotejada em diferentes concentrações em 100 mL de
solução de cloreto de cálcio dihidratado (Solução A: 1,0 M; B: 2,0 M e C: 0,5 M) sob agitação
magnética. Após gotejamento, as preparações foram deixadas sob agitação por 30 minutos. As
partículas foram filtradas em papel de filtro qualitativo e secas a temperatura ambiente. A
determinação da distribuição do tamanho das micropartículas foi feita com software ImageJ por
captura de imagens. Em relação à distribuição de área, a amostra A apresentou 50 de partículas
com área de 0 686 mm 2 a amostra B 42,3% com área de 0,906 e amostra C 49,2 com 0,845 mm2
Entretanto, a amostra C foi a menos esférica que as amostras A e B. Este estudo mostrou que as

micropartículas de alginato de cálcio desenvolvidas podem ser utilizadas como encapsulante
de princípios ativos em um sistema de liberação de fármacos e que as melhores características
apresentadas para este fim, foram para as micropartículas preparadas em solução de CaCl 2
2,0 mol.L-1. Verificou-se que o aumento da concentração de Ca2+ na solução de precipitação
resulta em uma maior compactação da rede polimérica. Conclui-se que a gelatinização ou
gelificação iônica é um método viável de fácil execução.

Palavras-chave: Gelificação iônica; Micropartículas.
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DETERMINAÇÃO DA VIB PARA A ESCOLHA DO ASPERSOR EM UM SISTEMA DE
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO CONVENCIONAL
Vieira Filho, W.C.1, Oliveira, L.M.2; Peres, L.M.3; Pereira, H.R.4; Arantes, L.S. 5; Ponciano, V.F.G.6
A velocidade da infiltração básica (VIB) é um parâmetro importante para a escolha do melhor
aspersor a ser utilizado pois, desta forma se obtêm o uso consciente da água evitando perdas por
escoamento superficial. Os testes foram realizados em uma propriedade rural no município de IporáGO, onde tem sido desenvolvido o projeto de extensão “Assistência para produtores irrigantes de
Iporá-GO” (edital 12/2018). O solo predominante é de textura média argilosa. Para a realização dos
testes foi utilizado o infiltrômetro de anel de carga constante que consiste em dois anéis colocados
concentricamente. O anel colocado na parte externa reduz o efeito do movimento lateral da água
subsuperficial, e o da parte interna orienta a infiltração no sentido vertical no perfil do solo. Foram
realizados dois testes com diferença de 5 dias entre eles e no mesmo local. Para o desenvolvimento
da equação da infiltração acumulada foi utilizado o modelo de Kostiakov. A equação da velocidade
de infiltração foi obtida por meio da derivação da equação da infiltração acumulada. A VIB foi
calculada a partir das constantes da equação de infiltração acumulada (α e n). Para o primeiro, teste
que teve uma duração de 5,2 h, obteve-se a equação VI (cm/h) =204,1 T-0,31(min) e VIB=27,11cm/h;
para o segundo teste, teve a duração de 2,7 h, obteve-se a equação VI (cm/h) =224,85 T-0,261(min)
e VIB=37,28 cm/h. Concluiu-se que a VIB deste solo é muito alta.

Palavras-chave: infiltração, água no solo, infiltrômetro de anel.
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FAKE NEWS: DOS FUNDAMENTOS LEGAIS À ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA
SILVA, E.S.1; SIQUEIRA, M.R.2;
O mundo globalizado tem impulsionado a presença e distribuição em massa de notícias falsas pelos
meios de comunicação, principalmente nas redes sociais. Diariamente pessoas comuns, famosos,
políticos e empresas sofrem ataques de disseminação de conteúdos, chamadas “Fake News”
(notícias falsas). Esta pesquisa objetiva contribuir para os estudos a respeito de fake news e da
desinformação na era digital, bem como suscitar o debate sobre a importância da abordagem do
tema pelos profissionais da educação e do direito. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa
quantitativa e qualitativa feita a partir de análises de dados científicos e pesquisas bibliográficas.
Segundo o Instituto Ipsos Mori (2017), o Brasil é o segundo país a dar mais credibilidade a notícias
falsas. Quanto aos resultados, foi possível verificar que a falta de educação digital tem trazido a
disrupção dos direitos e informações e, consequentemente, infringido a Lei 12.965/14 que
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no território nacional.
Como o Brasil não tem uma lei específica para o combate das fake news, verificou-se também que
já está tramitando no Senado o Projeto de Lei n° 246, de 2018 que necessita ser analisado e
conhecido. Além disso, é preciso investir com mais urgência e intensidade no que se chama de
“alfabetização midiática”. Em última análise, acredita-se que o mais eficiente anteparo contra as
fake news continua sendo a educação básica de qualidade.

Palavras-chave: Fake News. Fundamentos Legais. Alfabetização Midiática.
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EFEITO REPELENTE DO ÓLEO ESSENCIAL DA PLANTA ALMÉCEGA
Freire, Y.B.D.;1 Menezes Filho, A. C. P.;² Silva, M. D.;³ Oliveira, B. N.;4 Bottega, D. B.-5

A cultura do feijão dispõe de vários insetos-praga durante seu ciclo de desenvolvimento, é
principalmente no armazenamento do grão que ocorre a infestação de Zabrotes subfasciatus,
conhecido como caruncho, consequentemente acarreta diversos prejuízos comprometendo a
qualidade do grão. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito repelência do óleo
essencial Protium ovatum, da família Burseraceae, sobre Z. subfasciatus. O experimento foi
desenvolvido no Laboratório de Entomologia do IF Goiano - Campus Iporá, GO. O delineamento
utilizado foi o em blocos ao acaso, com oito repetições e três tratamentos que foram: 0 , 5 e 10µL
do óleo essencial. Para a realização do experimento utilizou-se, em cada repetição, uma arena
composta por quatro potes de plástico, de aproximadamente 212 cm3 sendo um central, interligado
a outros três potes, de forma equidistantes por mangueiras de plásticos (1 cm diâmetro e 10 cm de
comprimento). Os três potes laterais foram forrados com papel-filtro e acondicionados 15 gramas
do grão de feijão, posteriormente com auxílio de uma pipeta foram aplicados os tratamentos. Em
seguida, no recipiente central foram liberados 25 casais de caruncho. A avaliação foi realizada 24
horas após a liberação dos insetos, contando-se a porcentagem de machos e fêmeas em cada
tratamento. Conclui-se que o óleo essencial P. ovatum apresenta o efeito de repelência sobre Z.
subfasciatus.

Palavras-chave: Caruncho, armazenamento de grãos, óleos vegetais.
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ANÁLISE E REAPROVEITAMENTO DO LIXO ELETRÔNICO
Silva, D. A.1; Caetano, G. Q.2; Gomes, H. F.3; Anselmo, P. H. S.4; Rezende, V. G. R.5; Vale, C. R.6;
Ferreira, C. A.7; Valdo, A. K. S. M.8
As tecnologias evoluem constantemente, gerando um montante considerável de lixo eletrônico (LE).
Essa classe de resíduos é geralmente descartada erroneamente, sendo considerada lixo comum.
Isso pode levar à contaminação do meio ambiente, afetando principalmente meios aquáticos devido
ao contato direto ou indireto (chuvas). O LE contém compostos prejudiciais à saúde humana e
animal, como os metais pesados. Além disso, possui metais de alto valor econômico, como cobre
e ouro. Pensando nisso, propõe-se um trabalho cujo objetivo é descobrir o quantitativo de LE
produzido no Instituto Federal Goiano - Campus Iporá, analisar sua composição e realizar a
recuperação e/ou reaproveitamento de metais e peças. Esse trabalho é similar ao do projeto
integrador dos alunos do 1°Ano “A” desta instituição, entretanto a sustentabilidade é o foco somente
neste trabalho. Para cumprir o objetivo um computador em desuso será desmontado e suas peças
serão analisadas para reaproveitamento. Após isso, as placas de circuitos impressos (PCIs) serão
retiradas e submetidas à digestão em meio ácido para lixiviação dos metais no meio. O produto
resultante será analisado para obtermos a sua composição. Além disso, será feita a eletrodeposição
dos metais, recuperando cobre, ouro e outros metais. Espera-se que seja possível a reutilização
dos materiais em disciplinas do IF Goiano. Um exemplo seria na química experimental, como o imã
(presente nos hard drives), o cobre e ouro (presente nas PCIs). Por fim, esse trabalho proporcionará
a conscientização dos alunos e servidores da instituição sobre o descarte apropriado do LE, por
meio de uma palestra a ser realizada no instituto, demonstrando a sustentabilidade com o
reaproveitamento de materiais eletrônicos.
Palavras-chave: Lixo eletrônico, metais pesados, reaproveitamento.
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APARELHO QUE PODE AUXILIAR A ECONOMIZAR ATÉ 15% DE COMBUSTÍVEL EM
VEÍCULOS
Gomes, J. P. T.1; Filho, T. A. S. O.2; Vasconcelos, L. F.3; Grande, G. G.4; Silva, B. M.5; Moreira, R. A.6

Ultimamente, devido as altas de preços dos combustíveis, muitos proprietários de veículos têm
buscado alternativas para economizar. Pensando numa alternativa, será demonstrado neste
trabalho, o protótipo de uma célula de hidrogênio para veículos a combustão interna presentes nos
veículos utilizados em nosso cotidiano. O objetivo é desenvolver esse protótipo que não só auxiliará
na diminuição do consumo de combustível em veículos, mas também a diminuição de gases
poluentes. O protótipo será produzido com materiais de baixo custo, tais como: um recipiente feito
de um termoplástico, um filtro de água 9" ¾ com um fundo revestido em aço inox resistente ao calor,
uma bateria de veículo de 12 volts e um eletrodo. No recipiente será depositado uma solução
composta de água (H2O) e soda cáustica “Hidróxido de sódio (NaOH)”. O método de produção de
hidrogênio se dá pela eletrolise da água, onde o hidróxido de sódio funciona como um catalisador
para aceleração do processo. O volume de gás hidrogênio produzido é o dobro do volume de gás
oxigênio, o que está de acordo com a fórmula da água. O resultado esperado neste tipo de sistema
é uma economia de 15% de combustível para a maioria dos veículos, pois o gás hidrogênio melhora
o rendimento na queima do combustível, além de gerar mais potência na combustão por se
inflamável. Devido aos custos para adquirir um equipamento capaz de avaliar a redução na emissão
de poluentes, não será feito estas medições neste trabalho. A finalidade deste trabalho é demonstrar
para comunidade que a célula de hidrogênio pode ser um excelente mecanismo de baixo custo
acessível a todos os proprietários de automóveis e que empresas podem produzir e vender no
mercado como acessório.
Palavras-chave: célula de hidrogênio, catalisador, combustível, soda cáustica.
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BATERIA ELETROQUÍMICA DE LATINHA
Oliveira, J.N.1; Moreira, M.E.B.2; Sousa, T.C.3;Pôrto, V.O.4 ;Sousa, F. A. L.5
Este projeto tem por finalidade apresentar o experimento que envolve a construção de uma bateria
eletroquímica a partir de latinhas de alumínio. O objetivo é mostrar a possibilidade de utilização de
material reciclável para o desenvolvimento de uma bateria eletroquímica, sendo utilizado material
de baixo custo como: fio de cobre, papel toalha e garras de jacaré, além de sal e água que já se
obtém em casa. O que acontece é uma reação química entre a alumínio da lata, o oxigênio do ar e
a água, já o sal e o cobre ajudam no processo, porém não participarão da reação podendo ser até
trocados por outros materiais. Além disso, pode ser utilizado ainda água sanitária, o que
proporcionará à bateria mais potência elétrica. O experimento tem por finalidade a geração de
energia elétrica. A relação deste experimento com o tema da feira de ciências sobre Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável é o fato da bateria eletroquímica ser
desenvolvida a partir de matérias recicláveis, sendo uma tecnologia de baixo custo sem elementos
tóxicos e sem ônus ao meio ambiente. Afinal, desde o surgimento do homem, a obtenção e o uso
de energia tiveram papel fundamental para o seu bem-estar, e a busca por fontes energéticas
viáveis e sustentáveis se tornou primordial para a humanidade.
Palavras-chave: Energia, renovável, reciclagem.
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BIO BOTIJÃO DE GÁS E METANO
Soares, K. H N. Silva, A. C. F.2; Freitas, M. G. D.3; Silva, K. G. M.4, Pires, D. V. O.5 Silva, R. S. B6
1;

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, de janeiro de 2017 a julho de 2018, houve um aumento
de quase 75% no preço do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP). Diante deste cenário, uma
alternativa é a construção de biodigestores que são recipientes geralmente de grande volume, com
vedação hermética perfeita contendo dejetos de bovino, suíno, galinha, restos de alimento, vinhaça
e outras matérias orgânicas, a fim produzir gás metano que pode ser usado para geração de energia
térmica, mecânica e elétrica. Este tipo de gás já vem sendo usado em projetos em alguns estados
do nordeste e está transformando a vida de pequenos agricultores. Temos como objetivo construir
um bio botijão com a utilização de gás metano (CH4) de origem renovável, que é liberado pela
fermentação de material orgânico em uma composteira. Além de eliminar o uso da lenha, o projeto
tem outra função ambiental: as fezes dos animais quando se decompõem, emitem gases de efeito
estufa, que contribuem para o aquecimento global. O metano, ao ser queimado, se transforma em
gás carbônico, que tem impacto 28 vezes menor no efeito estufa. Para a construção do Bio botijão
serão necessários um cano PVC de diâmetro grande, Material orgânico para fermentação (estrume
de vaca, porco e galinha), Mangueira de Gás e Isqueiro. As fezes de animais serão deixadas para
fermentar de 1 a 2 meses, quando o gás metano já terá sido liberado e estará em condições de uso.
Esperamos, com este projeto, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de usar fontes
alternativas de geração de energia fortalecendo assim a renda das famílias carentes que vivem
principalmente nas zonas rurais onde a única forma de renda é a venda do leite.
Palavras-chave: Economia, gás metano, Biodigestor

1Kaik Henrique Naves Soares, Ensino Médio, 1ª B, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva
2 Alana Cenag Ferreira Silva, Ensino Médio, 1C, Colégio Estadual da Policia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva,
3Mateus Gonçalves Duarte Freitas, Ensino Médio, Colégio Estadual da polícia militar de Goiás Ariston Gomes da Silva,
4Kawan Gabriel Matias da Silva, Ensino Médio, 1ª A, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
5 Dalton Vytor Oliveira Pires, Ensino Médio, 2ª, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
6Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestra no Ensino de Física, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston
Gomes da Silva
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BIOCANUDO
Siqueira, D. X.¹;Rodrigues, K. L. M2 ; Deus, R. E. R. de 2;Pires, M. H. S4; Marques, D. C. de S5
Atualmente com o grande descarte irregular de resíduos plásticos na natureza, tende também a
aumentar a preocupação com medidas preventivas, e para mudar essa realidade de descarte de
resíduos o projeto visa a construção de um canudo feito de plástico orgânico, reduzindo o uso de
substâncias perigosas, utilizando uma forma sustentável para a criação do mesmo, agregando a
ciência e a tecnologia para um uso muito comum de resíduos, que de maneira irregular está sendo
depositado na biosfera. Este produto carrega consigo materiais de fácil acesso e sustentável, como:
amido de aipim, glicerina, vinagre e água, preparado a partir inicialmente da dissolução do amido
na água misturando o restante dos componentes de forma proporcional, após o aquecimento,
colocar a mistura no molde e esperar secar por um período de aproximado de 5 dias. O objetivo
consiste em reduzir o consumo de canudos plásticos, com vista em que o mesmo leva cerca de mil
anos para se decompor e diminuir o quantitativo de resíduos sólidos de nossa cidade. Pois este se
decompõe em cerca de 30 dias em contato com a água e pode ser utilizado em qualquer
estabelecimento, mesmo em locais proibidos o uso. O projeto é eficaz para um bem inicial a nossa
comunidade e futuramente abrangendo uma escala maior. Os resultados a serem obtidos vão
auxiliar na redução do consumo, usando uma forma biodegradável para atender os problemas
ambientais causados pelo descarte incorreto de resíduos sólidos na natureza, e tendo a
aplicabilidade da bioeconomia. Com a implantação irá gerar emprego, economia devido aos seus
componentes, produto obtido de forma rápida e viável, sendo este que se degrada em um tempo
significativamente menor do que o produzido com subproduto de petróleo.
Palavras-chave: Canudo, Orgânico, Bioeconomia, Sustentável.

1

Diego Xavier Siqueira, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima
2Kleber Lucas Melo Rodrigues, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima .
3Rafhael Eduardo Rodrigues de Deus, Ensino Médio, 2º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
4Matteus Henrique Santos Pires, Ensino Médio, 3º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
5Daniela Cristina de Sousa Marques, Professora orientadora, CEPI Osório Raimundo de Lima
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BIOCOMBUSTÍVEL PARA BIOECONOMIA.
Carvalho, L. M.1; Gonçalves, R. S.2; Gonçalves, R. I.3; Magalhães, Ana Laura. D.4, Magalhães,
Ana Luisa.D.5, Rezende, J.R.6

O biodiesel é um combustível biodegradável formado por ésteres de ácidos graxos, ácidos
carboxílicos e hidrocarbonetos. Pode ser obtido a partir da reação de transesterificação de óleos ou
gorduras com um catalisador na presença de um álcool de cadeia curta. As vantagens do uso do
biodiesel se dão principalmente por ser uma fonte de energia renovável, constituída por carbono
neutro e não ter origem fóssil, fomentando assim a bioeconomia no país. O objetivo desse trabalho
é produzir biodiesel, através de blends de óleo de pequi e com óleo de soja. Para a produção do
biodiesel pelo processo de transesterificação em meio alcalino será utilizado, um mol de
triacilglicerídeo (blend com 50% de óleo de soja e 50% de óleo de pequi), três mols de um álcool
de cadeia curta (metanol) para produzir três mols de monoésteres graxos (biodiesel) e um mol
glicerina, utilizando como catalisador alcalino da reação o hidróxido de sódio. O biodiesel produzido
será separado da glicerina por um sistema de decantação. Acreditamos que essa pesquisa possa
trazer contribuições tanto ao processo produtivo de biodiesel quanto ao processo de formação dos
participantes inseridos na divulgação desse trabalho, quanto a conscientização da importância de
se reduzir a poluição produzida por veículos que utilizam do diesel comum, apresentando o biodiesel
como um produto que seja tão eficiente quanto outro combustível, com suas vantagens particulares
que o colocam à frente dos outros meios de combustão. Com a implantação do uso do
biocombustível, a quantidade de CO2 liberada na atmosfera reduziria significativamente,
contribuindo assim com a bioeconomia no país.

Palavras-chave: Biodiesel, Biocombustível, Bioeconomia, Óleos vegetais.

1Carvalho, Letícia Moraes Ribeiro de, 2° Ano. Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
2Gonçalves, Rennã Samuel Andrade, 2°Ano. Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3Gonçalves, Ronnã Isaac Andrade,2°Ano. Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Magalhães, Ana Laura Diniz, 2° Ano. Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5 Magalhães, Ana Luisa Diniz, 2° Ano. Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
6Rezende, Jaqueline Ribeiro de, Professora, Doutora, IF Goiano – Campus Iporá.
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BOMBA DE ÁGUA MANUAL
Vilela, F. V1; Rocha, I. L.2; Dias, K. A.3; Soares, R. R. S.4, Silva, R. S. B.5
Atualmente o Brasil possui uma população de 29,9 milhões de pessoas residindo em localidades
rurais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esses residentes distantes
do meio urbano formam 8,1 milhões de domicílios. Praticamente metade da população atingida pela
extrema pobreza está no meio rural. Um fator muito preocupante é que este cenário contribui para
disseminação de doenças por meio da água como parasitoses intestinais e diarreia. Apesar do
elevado grau de desenvolvimento tecnológico do Brasil ainda muitas dificuldades para levar energia
elétrica a baixos custos para as áreas rurais, onde comunidades de baixa densidade populacional
muitas vezes se encontram em locais de difícil acesso e longe das linhas de transmissão. Para o
produtor rural, para quem a única fonte de captação de água encontra-se em um vale,
impossibilitando o uso de um sistema de bombeamento baseado em roda d’agua, a bomba manual
é uma opção viável de captação de água em cisternas. Para diminuir o problema da dificuldade de
bombeamento da água em diversas localidades temos como objetivo construir uma bomba manual
de captação de água em poços sem que haja a necessidade de se utilizar energia elétrica no
processo. Para a construção da bomba utilizaremos: cano PVC, corrente de metal, borracha,
manivela, carretilha e recipiente de plástico ou vidro para servir de deposito para a água. Esperase que a bomba construída seja eficiente para uma extração de água de forma manual, simples e
rápida. Este tipo de bomba possui um cano que pode se adaptar a profundidade do poço ou cisterna
de onde se pretende fazer a captação da água. Na prática não há limite de profundidade desde que
seja utilizado o cano com comprimento compatível. O reservatório deverá ficar na altura do cano de
saída da água, haja vista que não haverá bomba elétrica para jogar água em altura elevada. Podese concluir, que em decorrência de uma possível ausência de energia, ainda seria possível a
retirada de água de poços e cisternas utilizando este tipo de bombas que podem ser construída
com materiais de baixo custo e ser usada para uso doméstico, animais e produção de hortaliças
contribuindo para o desenvolvimento sustentável das famílias de baixa renda.
Palavras-chave: Falta de água potável, Bomba de água, desenvolvimento sustentável
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Sthefany Farias Vilela, 2º ano, CEPMG - Ariston Gomes da Silva, , Iporá
Isabely Lemes Rocha, 2º ano, Ensino Médio CEPMG - Ariston Gomes da Silva, , Iporá
Karolaine Alves Dias,2º ano, CEPMG – Ariston Gomes da Silva, Iporá
Raynne Reneayne Silva Soares, 2º ano, CEPMG – Ariston Gomes da Silva, Iporá.
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, Mestre no Ensino de Física, CEPMG – Ariston Gomes da Silva.
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COLORINDO COM A TERRA: A PRODUÇÃO DE TINTA A PARTIR DE PIGMENTOS DO SOLO
ALENCAR, Diego Pinheiro; JESUS, Geovana Alves de1; JESUS, Maria Helena de2; SILVA, Ingrid
de Jesus3; SHAHIN; Hany Ahmad Omar4; SILVA, Tiago Cavalcante5
A pesquisa em solos se apresenta enquanto alternativa para o desenvolvimento econômico local
em municípios com atividades produtivas pouco diversificadas e dinâmicas. O presente projeto tem
por objetivo o desenvolvimento de tintas mediante a partir da pigmentação do solo no município de
Iporá GO. A extração do solo ocorrerá na fazenda escola do Campus e/ou por meio de parcerias
junto a produtores locais. A fórmula de produção da tinta ocorre mediante a fusão de pigmentos de
solo (a escolher), cola branca e água. Por fim, o produto final contribui para o desenvolvimento
econômico no município abordado, tendo em vista que tinta produzida pode ser utilizada em
artesanatos, ou mesmo na construção civil, com um custo abaixo do preço de mercado.
Palavras-Chave: Solos; Tintas; Pedologia; Bioeconomia

1

Discente do 1º ano do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.
Discente do 1º ano do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.
Discente do 1º ano do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio.
4
Discente do 1º ano do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio.
5
Discente do 1º ano do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.
2
3
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CONSTRUÇÃO DA TABELA PERIÓDICA INCLUSIVA E INTERATIVA PARA O ENSINO DE
QUÍMICA
Ferreira, A. C. L.1; Peres, M. S.2; Souza, R. C. S.3; Rodrigues, J. M.4, Lemes, R. S.5

A disciplina de Química utiliza-se muito recurso visual para facilitar a sua compreensão. Porém essa
alternativa fica restrita há alunos com deficiência visual, consequentemente devido a isso eles tem
dificuldade em aprender determinado conteúdo, principalmente a tabela periódica, pois é necessário
compreendê-la a forma que cada elemento químico, é organizado e sua posição na tabela periódica.
Atualmente não existem muitos recursos adaptados para alunos com algum tipo de deficiência, que
considerem sua especificidade para auxiliar no seu processo ensino aprendizagem da disciplina de
Química. Diante disso o objetivo desse trabalho é construir uma tabela periódica inclusiva, a partir
de materiais de fácil acesso e baixo custo, com adaptação em braile, libras e de forma bem
contextualizada, visando facilitar tornar o ensino de química. Para a construção da tabela periódica
será utilizado partir de materiais acessíveis e de baixo, tais como madeira, isopor, papel, fita entre
outros. No qual os 4 lados do cubo, terá uma informação escrita de forma diferente:1 – Escrito as
informações símbolo, nome, número atômico e massa de cada elemento químico; 2- Os sinais em
Libras (Língua Brasileira de Sinais) de cada elemento; 3- Escrito em Braille o nome dos elementos
e 4- Contextualização organizados com cores diferentes para representar os períodos e grupos da
tabela periódica e suas aplicações no cotidiano. Pois será possível a interação dos alunos com a
tabela periódica podendo girar o cubo e utilizar o lado de acordo com a necessidade de cada aluno
promovendo a inclusão. Espera-se contribuir de forma significativa com a construção desse material
didático adaptado, permitindo o ensino de química adequado, que poderá ser manuseado por
alunos com ou sem deficiência visual ou auditiva, em diferentes níveis de ensino. Além do que será
um material que poderá auxiliar o professor no processo ensino aprendizagem. No qual será
construído utilizando materiais alternativos na tentativa de minimizar e reaproveitar os materiais,
buscando uma melhoria no meio ambiente, minimizando os impactos gerado.

Palavras-chave: Tabela Periódica. Materiais Alternativos. Inclusão.

1Anna Clara Lima Ferreira, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, 1 º ano, IF Goiano – Campus Iporá.
2Mariana de Sousa Peres, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, 1 º ano, IF Goiano - Campus Iporá.
3Ryan Carlos Santos de Souza, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 2 º ano, IF Goiano - Campus Iporá
4
Junio Moraes Rodrigues, Licenciatura em Química, IF Goiano – Campus Iporá.
5
Raiane Silva Lemes, Professora, Mestre em Agroquímica, IF Goiano – Campus Iporá.
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DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO EM IPORÁ
Grande, G. G.1; Franco, G. C.2; Mendes, M. J. S.3; Grande, E. T. G.4
O Brasil é o segundo maior gerador lixo eletrônico da América Latina e produziu cerca de 1,5 milhões
de toneladas em 2016. Boa parte deste lixo eletrônico não foi reciclado e não teve um destino
adequado, pois as pessoas não sabem como fazê-lo e normalmente é descartado acompanhado
do lixo doméstico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, aprovada pela Lei Federal nº
12.305, referente à destinação adequada para os resíduos eletroeletrônicos. 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 correta e em locais apropriados,
buscando evitar o contato de materiais pesados (mercúrio, cádmio, berílio e chumbo etc.) com o
solo, que podem causar diversos impactos ambientais e para a saúde humana. O intuito deste
projeto é o desenvolvimento de um aplicativo que venha a facilitar o descarte do lixo eletrônico pela
população Iporaense. Será realizada uma pesquisa sobre o destino atual do lixo eletrônico pelo
comercio local e pela Atrec – Iporá (Associação de Trabalhadores em Reciclagem de Lixo de Iporá)
da Cidade de Iporá-GO. Desta forma, busca-se identificar quais e a que fim é dado a estes
equipamentos eletrônicos. No segundo momento, será melhorado o aplicativo “Doe-Lixo” levando
em consideração os comentários recebidos na edição anterior do evento e de acordo com a
definição dada pela ISO 9241-210, ou mais conhecida como Experiência do Usuário (UX, de User
Experience). O aplicativo está sendo desenvolvido para o sistema operacional Android utilizando a
linguagem de programação Delphi na plataforma RAD Studio 10.3 Rio com banco de dados local
SQLite e no servidor o MySQL.

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

Gabriel Gomes Grande do curso Técnico em desenvolvimentos de sistemas integrado ao ensino médio, Discente IF Goiano –
Campus Iporá.
2
Guilherme Carvalho Franco do curso Técnico em desenvolvimentos de sistemas integrado ao ensino médio, Discente IF Goiano –
Campus Iporá.
3
Messias Junio Da Silva Mendes, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, 3a ano, Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.
4
Eliana Tiba Gomes Grande, Cientista da computação, Doutora em Ciências e Matemática, docente do IF Goiano – Campus Iporá.
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ECOROBÔ
Rocha, L. S. Q1; Silva, N. E. M. da2; Amaral, J. V. F3; Marques, D. C. de S4.

O projeto visa a construção de um robô autônomo e móvel que possa identificar vazão de gases e
chama, com o intuito de reduzir os acidentes provocados por estes nos apartamentos,
proporcionando as pessoas um meio no qual possam utilizar desse dispositivo para aumentar a
segurança, por este ser de rápida construção (poderá ser construído em domicilio) e aquisição ( já
que parte de suas podem ser adquiridas de equipamentos eletrônicos já em desuso), pois sendo a
maioria de seus componentes recicláveis e de fácil programação (onde disponibilizaremos os código
de seu funcionamento e montagem por meio de um site). A construção do dispositivo será feita com
os seguintes materiais: arduino uno, protoboard, sensor de gás, sensor de chama, leds vermelhas
e verdes(podendo ser de leds de equipamentos eletrônicos do nosso cotidiano), buzzer, altofalantes (podendo ser de aparelhos de som já usados), resistores de 220 Ohm, plástico para
revestimento, metal para locomoção no espaço instalado. Para âmbito desse trabalho, foi realizada
uma pesquisa sobre o aumento de acidentes provocados por evasão de gases em locais fechados,
como em apartamentos, esses dados foram coletados e analisados, tendo em vista a necessidade
de diminuir esses índices. O projeto terá como destaque um acionador autônomo, pois quando
houver fumaça ou fogo no domicílio, o dispositivo alertara de imediato por meio dos alto-falantes o
proprietário, que deixara sua residência o mais breve possível, evitando fatalidades.

Palavras-chave: Robô; Arduino; Móvel, Autônomo.
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Larah Suyanne Queiroz Rocha, Ensino Médio, 3º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Nathan Eliel Mendes da Silva, Ensino Médio, 3º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
João Victor Freitas Amaral, Ensino Médio, 3º ano turma A, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Daniela Cristina de Sousa Marques, Professora orientadora, CEPI Osório Raimundo de Lima.
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ENSINANDO TERMODINÂMICA ATRAVÉS DO EXPERIMENTO BARQUINHO A VAPOR POR
MEIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.
1
Santos, A.S, Kátia. ; Oliveira, E.M, Marilia.2; Pereira, B.F, Petra.3; Almeida, M.J, Rayne4.

O presente trabalho intitulado como Ensinando Termodinâmica através do experimento barquinho
a vapor por meio de materiais recicláveis desenvolvido nas aulas de física no Colégio Estadual
Dona Eva, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos para a área de ciências da natureza
(Física) apresentando a eles aulas práticas diversificadas. Com aulas teóricas seguindo a
bimestralização, a professora obteve um olhar para o desinteresse dos alunos, e como desafio
propôs realizar o projeto para despertar o interesse. No desenvolvimento do projeto foram
realizados testes (aulas práticas) e seminários (aulas teóricas) com vários experimentos durante as
aulas de física sob orientação da professora regente. Os alunos do 2º ano vespertino após terem
organizado todo o material e experimentos apresentou para o ensino médio como uma aula show.
Em específico o barquinho a vapor (imagem 1), neste foi utilizado principalmente por materiais
recicláveis: isopor, canudos, latinha de refrigerante, ligas elásticas, cola quente, fita crepe, velinha
de aniversário, cola epóxi/arudite. Colocando assim aulas teóricas e práticas para o melhor ensino,
demostrou para os alunos que ao montar o barquinho e utilizar apenas uma vela pequena se movia
através da água nos canudos (vapor). Ao findar do intento houve um considerável interesse dos
alunos pela área da termodinâmica representada pelo projeto, e principalmente pelo experimento
do barquinho a vapor.

Palavras-chave: Termodinâmica, física, barquinho a vapor.
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Kátia Aline da Silva Santos, Ensino Médio, 2ºano, Colégio Estadual Dona Eva.
Marilia Ester de Moura Oliveira, Ensino Médio, 2ºano, Colégio Estadual Dona Eva.
Petra Beatriz Furtado Pereira, Ensino Médio, 2ºano, Colégio Estadual Dona Eva.
Rayne Maria de Jesus Almeida, Graduação, 2º ano, Colégio Estadual Dona Eva.
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HIGIENIZAÇÃO BIOECONOMICO
Cristina, A.R;1 Silva. E.M;2 Alves, K.M M;3Silva, L.S;4 Souza, S.F.5Silva, R. S. B.6
Logo pela manhã, assim que acordamos, normalmente, a primeira coisa que fazemos é lavar o
rosto com sabonete. Usamos sabão para lavar roupas e calçados; e sabões e detergentes para
lavar as louças. Quando vamos ao banheiro, lavamos nossas mãos e tomamos banho usando
sabonetes. Enfim, existe uma infinidade de utilidades para o sabão e seu uso já se tornou questão
de higiene, necessidade e até de saúde. O sabão surgiu de forma gradual, ao longo da história da
humanidade, e sua produção é uma das atividades mais antigas realizadas pelo ser humano. Os
primeiros registros de um material semelhante ao sabão atual foram encontrados em uma placa de
argila de aproximadamente 2800 a.C., na região da antiga Babilônia, que hoje corresponde à região
do Iraque. A produção do sabão e do sabonete segue praticamente a mesma regra básica: é uma
reação entre um ácido graxo (gorduras e óleos de origem vegetal ou animal) com um material
alcalino, isto é, de caráter básico. Normalmente, a base é o hidróxido de sódio (NaOH), que é
conhecida como soda cáustica. A produção do sabão foi se desenvolvendo cada vez mais e ele
passou a ser considerado um artigo de luxo nos séculos XV e XVI. Ele era produzido principalmente
na França e na Itália. Muitos fazem o uso de produtos industrializados, consomem um número alto,
pois a quantidade que é fornecida em comercio são menores e o custo para se adquirir os produtos
são maiores. O sabão caseiro é uma ótima opção para quem precisa economizar além de ajudar
na preservação da natureza, pois permite o reaproveitamento do óleo e a reutilização de garrafas
pet, vidros de alimentos que muitas das vezes serão descartadas. Além do óleo o torresmo e cinzas
vegetais que na maioria das vezes são descartados também podem ser reutilizados. Tem-se como
objetivo fazer algumas receitas de sabão caseiro líquido e em barras mostrando uma alternativa
para economizar dinheiro e ainda por cima fazer bem ao meio ambiente. Para a realização desse
experimento usaremos os seguintes materiais: soda cáustica, óleo vegetal sujo, diquada, que é
extraída das cinzas vegetais, água, álcool, folhas de eucalipto e alecrim que serão usadas como
essência para diminuir o odor do sabão. A fabricação dos sabões será em momentos anterior a
feira, cortaremos o sabão em pedaços, e o sabão de álcool serão colocados em frascos de vidros,
pronto para o consumo e apresentados a comunidade. Espera-se que, com este projeto que as
pessoas se tornem consciente que é possível produzir produtos de limpezas e higiene de baixo
custo de materiais reutilizados, além de promover a reutilização de ingredientes que normalmente
iriam para o lixo, e que o sabão caseiro oferece uma alternativa econômica à versão industrializada
e ainda é possível produzi-lo com os produtos e aromas de sua preferência..
Palavras-chave: Produtos de limpeza, reutilização de materiais descartáveis, economia doméstica
1Amanda Cristina Rodrigues, Ensino Médio, segundo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva, Iporá. E-mail:
acamandinha973@gmail.com
2Eduardo Silva Moreira, Ensino Médio, segundo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá. E-mail: eduardo_silvaa@icloud.com
3Ketly Alves Mendes Martins, Curso Ensino Médio, segundo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá.
4Letícia Silva Souza, Ensino Médio, segundo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá. E-mail: leticiasilvasousa789@icloud.com
5Sarah Souza Ferreira, Ensino Médio, segundo ano, CEPMG Ariston Gomes da Silva Iporá. E-mail: sarahccbs3@gmail.com
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Gomes da Silva
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IRRIGADOR SOLAR
Filho, E.J.M.1; Gouveia, G.R.2; Vieira, L.P.3; Oliveira, V.H.X.4, Rocha, V.F.O.5 Sousa, F.A.L.6

A agricultura e agropecuária são alguns dos principais setores brasileiros, porém geram enormes
gastos de água e energia elétrica na irrigação de plantações. Diante disso, o projeto trará meios
para amenizar esses problemas, pois o irrigador solar não depende de energia elétrica, além de
gerar uma enorme economia de água, ainda podendo ser feito de maneira totalmente sustentável
e reciclável, ocasionando a melhora do meio ambiente. Com a construção do irrigador solar os
objetivos esperados são: economia de água, devido o projeto trabalhar com gotejamento;
economizar energia, pois não será necessário um mecanismo elétrico para irrigar; economizar
tempo, pois não será necessário alguém para manusear o equipamento frequentemente. É
Desejado que o Irrigador seja acessível para todos e espera-se obter avanços na economia de
energia elétrica e água, como também a busca da eficiência do sistema na irrigação de uma área
considerável. Em física, o irrigador solar é um sistema composto por uma estrutura feita de madeira
ou metal, acoplando assim garrafas de plástico e vidro interligadas por mangueiras. O
funcionamento é baseado em um princípio simples da termodinâmica, onde o sol aquece uma
garrafa de cor escura, fazendo com que o ar presente ali se expanda, impulsionando assim a água
fora do sistema. Portanto, quando não há a presença da luz solar, cria-se um vácuo, então a água
é sugada de um recipiente para o outro. Repetindo esse ciclo até que a água do reservatório acabe.
Conclui-se que a realização do projeto deverá ajudar pessoas de baixa renda, gerando também
uma melhora ao meio ambiente, devido ao seu baixo custo de fabricação e materiais de fácil acesso,
não necessitando de eletricidade, gerando economia de energia.

Palavras-chave: sustentabilidade; irrigação; energia solar; economia; gotejamento.

1Elias Januário Marques Filho, Curso, ano ou série, Instituição de Ensino.
2Gustavo Rezende Gouveia, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3Leonardo Paiva Vieira, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Victor Hugo Xavier de Oliveira, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus
Iporá.
5 Vitor Francisco Oliveira Rocha, Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus
Iporá.
6Fábio Antonio Leão de Sousa, Professor, Mestre, IF Goiano - Campus Iporá.
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MINIGERADOR DE ENERGIA
Araújo, J. V. V.1; Carvalho, V. S.2; Costa, L. A. S.3; Freitas, A. G.4, Oliveira, R. C. S Freitas, A.
G.5, Santana, L. F. R.6
O homem ao longo de sua vida vem utilizando os recursos naturais para satisfazer as suas
necessidades e essa utilização de recursos vem crescendo notavelmente ao longo de sua história.
Diante do tema Gerador da Feira de Ciências, FECITIP 2019 – “Bioeconomia: Diversidade e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” foi pensado a construção de um minigerador com o
objetivo de converter energia mecânica em energia elétrica, utilizando materiais de baixo custo e
de fácil acesso, como um micro motor e um molinete de pesca. Esse gerador não produz muita
eletricidade, apenas o suficiente para carregar aparelhos de até 4 watts em casos de emergência,
como por exemplo carregar um celular. Esse trabalho além de trazer aprendizado, traz um despertar
pela pesquisa e pelas descobertas e ainda o envolvimento com toda a comunidade escolar. De
forma geral, a execução desse experimento proporcionará aos alunos habilidades operacionais
como: expressão em público através da apresentação na Feira de Ciências, estudo e pesquisas em
grupo, manuseio de materiais para confecção do mini gerador e ainda interação com o professor
orientador. Espera-se ainda com esse trabalho, que em conjunto, professores e alunos,
consequentemente ampliem sua interpretação referente aos conceitos científicos e que este tipo de
recurso diferente e atrativo, possa envolver de forma dinâmica alunos de toda a Instituição de
Ensino.
Palavras-chave: gerador, energia mecânica, energia elétrica, desenvolvimento sustentável.

1João Vitor Araújo, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 1°ano, IF Goiano - Campus Iporá.
2 Vittor dos Santos Carvalho, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, 1°ano, IF Goiano - Campus Iporá.
3Lucas Alexandre Siqueira Costa, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, 1°ano, IF Goiano - Campus Iporá.
4Alexandre Garcia de Freitas, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, 1°ano, IF Goiano - Campus Iporá.
5Alexandre Garcia de Freitas, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, 1°ano, IF Goiano - Campus Iporá.
6Luiz Fernando Rodrigues Santana, professor, Graduado em matemática, IF Goiano – Campus Iporá.
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MOTOR DE PISTÃO ELETROMAGNÉTICO_V8: UMA SOLUÇÃO PARA A DIMINUIÇÃO DA
POLUIÇÃO CAUSADA PELA QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS
Souza, A. A.1; Arantes, A. L. T.2; Lima, O. F. M.3; Melo, S. V. C.4, Marques, T. P 5, Silva, R. S.B.5

Cada vez mais a indústria automotiva investe em carros elétricos e os veículos a combustão ficarão
no passado em pouco tempo. O motor eletromagnético V8 é um motor utilizado na indústria
automobilística e consiste em oito cilindros divididos em duas séries de quatro, uma de frente para
a outra e estão conectados debaixo do motor em formato V e funciona através da transformação da
energia elétrica em energia mecânica. É um tipo de motor similar ao automotivo, baseado,
entretanto, no movimento gerado por bobinas e que visa demonstrar as transformações possíveis
por meio da indução eletromagnética em duas formas inversas, tanto através da geração de um
campo magnético nas bobinas pela passagem de corrente elétrica, quanto pela geração de energia
elétrica na bobina pela variação do campo magnético. Além disso, visualiza-se como o mesmo
processo de geração de energia cinética de um motor convencional pode ser utilizado fornecendo
energia elétrica ao sistema. O campo magnético gerado nas bobinas atrai seu pistão para dentro,
movendo o virabrequim parcialmente, mas quando em cadeia, e de forma ordenada, gera uma
rotação contínua no eixo. O objetivo do trabalho consiste na construção de um motor V8
eletromagnético que tenha o movimento de pistões através do campo magnético criado pelas
bobinas de forma sustentável. 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. Mostraremos que
um motor V8 é baseado em uma repetição de quatro ciclos, ou quatro tempos. Cada “tempo”
representa uma das etapas que fazem o motor funcionar e que o modelo apresentado é
caracterizado por atuar como um motor ecológico e de grande economia para a população, pois
não usa combustível de queima, resultando em grande benefício mundial.
Palavras-chave: Poluição, eletromagnetismo, motor elétrico

1 Alice Assunção Souza,1° ano A ensino médio, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
2 Anna Luisa Teles Arantes,1°ano A ensino médio, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
3 Otávio Fernandes Martins de Lima, 1° ano A ensino médio, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
4 Sara Viviana Cabrera Melo,1° ano A ensino médio, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva.
5 Thiago Pereira Marques, 2° ano F ensino médio, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston Gomes da Silva
6
Rosimar Sebastiana Barbosa Silva, professora, mestra no Ensino de Física, Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ariston
Gomes da Silva.
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PESTICIDA NATURAL
Silva, C. M. C.1; Dias, M. E. S. S.2; Lima, M. R.3; Xavier, S. G. S.4; Vale, C. R.5; Valdo, A. K. S.
M.V6

Uma das principais fontes econômicas do Brasil é a agricultura, no qual grandes e pequenos
produtores utilizam agrotóxicos para evitar perda de suas plantações por agentes biológicos. Diante
disso, o uso dos agrotóxicos eleva a rentabilidade das produções agrícolas, sendo de fundamental
uso. Contudo, isso pode levar a um emprego exacerbado desses agrotóxicos. A toxicidade de certos
defensivos agrícolas é comprovadamente conhecida, podendo causar danos aos seres humanos,
aos animais e ao meio ambiente. Dentre esses incluem-se: problemas neurológicos, dificuldades
respiratórias e cânceres. Nesse contexto, inicia-se a busca por opções menos nocivas, que ainda
garantam o combate às pragas e o aumento de produtividade. O objetivo desse trabalho será
produzir um defensor agrícola eficiente que não ofereça risco aos seres vivos e ao meio ambiente,
com baixo custo de produção e acessível para pequenos produtores. Um exemplo seria a utilização
de plantas e sabões neutros, que gera um biorepelente capaz de combater pragas em hortaliças.
Ainda, será realizada a avaliação dos danos causados por diferentes pesticidas em células
meristemáticas de Allium cepa de duas maneiras. Uma delas é a análise macroscópica dos efeitos
no vegetal submetidos a diferentes soluções aquosas dos defensivos agrícolas observando
variações no padrão de coloração, presença de necrose e tumores. Também será avaliado a
interferência dos pesticidas agrícolas no ciclo celular analisado pelo crescimento radicular do
vegetal submerso diretamente nas mesmas soluções aquosas. Espera-se, que o estudo desse
pesticida natural possa estimular novas pesquisas e enfim se tornar comumente usado entre
pequenos produtores, visando a sustentabilidade.
Palavras-chave: Pesticida natural, sustentabilidade, biorepelente.
1

Cailanny Mickaella Couto Silva, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° Ano, IF Goiano - Campus Iporá.
Maria Eduarda de Sousa e Silva Dias, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° Ano, IF Goiano - Campus Iporá.
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PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICO
Coutinho, A.C.X.S.; Silva, E.V.Z. ; Coutinho, G.S.; Silva L.M., Vilela L.M.; Alves, D.A.
O plástico sintético passou a ser utilizado em vários utensílios desde o início do séc. XX. Ele é
sintetizado a partir do petróleo, que é uma fonte não renovável e demora de 100 a 400 anos para
sofrer decomposição. Apenas a reciclagem e a conscientização não são suficientes para deter a
poluição provocada pelo plástico. Uma possível solução está na fabricação em larga escala desses
polímeros com plástico biodegradável e também leis mais severas que proíbam a fabricação do
plástico não degradável. Os bioplásticos podem ser obtidos da cana-de-açúcar, banana, beterraba
tem características físicas e químicas semelhantes ao comum, porém a vida útil é de 6 a 12 meses
e degrada facilmente na natureza. O objetivo deste projeto foi comprovar a eficácia e viabilidade da
produção de bioplástico e como este se degrada no meio ambiente. Para a fabricação do
bioplástico, pesou-se 2,5g de amido de milho dentro de um béquer na balança e acrescentou-se 25
mL de água em uma proveta (25mL) e foi deixado sob a agitação. Em seguida, adicionou-se 3,0 mL
de HCl (ácido clorídrico) e logo depois 2,0 mL de glicerina. Após misturar, aqueceu a mistura
levemente por mais ou menos 15 minutos (sem deixar queimar). Quando retirado do aquecimento,
adicionou-se algumas gotas de NaOH (hidróxido de sódio) para neutralizar o pH da mistura. Para
comprovar o resultado, utilizou-se papel identificador. Após o procedimento, derramou-se a mistura
sobre uma placa de Petri e em 24h, o bioplástico já estava pronto. Foi comprovada sua
biodegrabilidade através do contato desde com um volume considerado de água, simulando em um
curto período de tempo o processo que ocorreria de forma natural na biosfera.

Palavras-chave: Bioeconomia, Biodegradável, Bioplástico, Sustentabilidade
1Ana Clara Xavier Sena Coutinho, 1° Ano do Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio,IF Goiano - Campus Iporá.
2 Eduarda Vitória Zambellinni da Silva, 1° Ano do Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3Gabriela Santana Coutinho, 1° Ano do Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Laryssa Martins Silva, 1° Ano do Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5Luana Marques Vilela, 1° Ano do Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
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PRODUÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO E EM BARRA A PARTIR DE ÓLEOS ESSENCIAIS

Peres, L. S.1; Silva, J. P. 2; Cardoso, K. A. 3; Peixoto, P. T. S. L .4; Lins, S. T. S. C.5, Lemes, R.
S 6.
Ultimamente uma das principais preocupações são referentes ao aproveitamento de resíduos de
frutas provenientes da industrialização. O abacaxi, maracujá e a laranja é um fruto comercializado
de diversas maneiras e sua manipulação gera diversos resíduos sendo os principais a casca, coroa
e talos como rejeitos, isto resulta em perdas econômicas, visto que a casca contém mais fibras,
vitamina C, betacaroteno, cálcio, ferro, manganês, potássio e fósforo comparado com a polpa.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo extrair óleo essencial da casca do abacaxi,
maracujá e a laranja, para a produção do sabão em barra, sabonete líquido e sabonete esfoliante.
A obtenção do óleo essencial extraído da casca das frutas será pelo método de hidrodestilação de
Clevenger. E como alternativa de reutilização será utilizado óleo de cozinha já usado, além de vários
materiais de baixo custo como hidróxido de sódio (soda caustica), glicerina, junto com a adição de
outros componentes de origem natural como: hortelã, Aloe Vera e óleo de coco, que vão contribuir
com a qualidade do produto por apresentarem diferentes atividades tais como antibacterianos,
antifúngicos, anti-inflamatórios, efeito calmante, cicatrizante, anestésico, anti-térmico, e com alto
potencial de hidratação. Acredita-se que com produção dos sabonetes naturais podem ser utilizados
para o próprio consumo, além de diminuir os resíduos sólidos orgânicos, desperdício de alimentos
(casca) e geração de lucros para a sociedade produtora. Vale ressaltar que vamos priorizar a
reutilização das embalagens para o armazenamento dos produtos, na tentativa de minimizar os
resíduos buscando uma melhoria do meio ambiente.
Palavras-chave: Resíduos de frutas. Reutilização. Sabão Sustentável.

1Janaína Pereira Silva, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1º ano, IF Goiano - Campus Iporá.
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RECICLAGEM VIA PAPEL SEMENTE
Rodrigues, D. S.1; Silva, G. C.2; Dourado, J. L.3; Cruvinel, L. D.4; Pereira, L. S.5; Valdo, A. K. S. M.6

O consumo excessivo é uma realidade na sociedade atual, não se restringindo apenas à bens de
consumo individuais, mas também coletivos. Isso leva a uma enorme produção de lixo, cerca de
250 mil toneladas de materiais são descartados por dia no Brasil. Do montante nacional, somente
3% são devidamente reciclados e 54% são biodegradáveis (degradados por microorganismos
presente no solo), como papel e alimentos. Apesar da reciclagem ser uma política bem difundida,
diversas cidades brasileiras ainda não possuem a coleta seletiva (como em Iporá-GO). Portanto,
apesar da busca constante por materiais recicláveis, os pesquisadores têm voltado sua atenção
para materiais biodegradáveis. Outra alternativa é o uso de materiais que forneçam um benefício
quando descartados, mesmo inapropriadamente, como o papel semente. O objeto deste trabalho é
pesquisar a quantidade de papel que o IF Goiano - Campus Iporá descarta, realizar a reciclagem
de uma parte desse quantitativo e produzir um papel semente a partir do papel reciclado, que possa
ser reutilizado. Após o levantamento na quantidade de papel descartado por pesagem, uma parte
será recolhida e triturada com água em um liquidificador para formação de uma massa moldável.
Após isso, essa massa será filtrada e colocada em uma forma juntamente com as sementes para
secagem. As sementes escolhidas são pequenas, como de mostarda e manjericão. Com isso,
espera-se que seja possível a fabricação do papel semente. Por fim, esse trabalho deseja mostrar
para a comunidade a necessidade da utilização consciente de materiais, como o papel. Além disso,
visa-se o emprego desse papel semente como bloco de rascunhos e que após sua utilização, o
plantio das sementes seja realizado no Campus Iporá.
Palavras-chave: Reciclagem, biodegradável, papel, papel semente.
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Diêgo da Silva Rodrigues, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° Ano, IF Goiano - Campus Iporá.
Guilherme Costa Silva, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1° Ano, IF Goiano - Campus Iporá.
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6
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RÉGUA DIGITAL
Moraes, D. S.1; Mendes, J. P.2; Oliveira, K. M. P.3; Souza, M. F.4, Sousa, R.F.55, Queiroz, A. C.6

A robótica educacional tem aberto um novo horizonte em relação ao processo de ensino e
aprendizagem na educação básica. Primeiro, porque os circuitos eletrônicos, inerentes à robótica,
e seu funcionamento estão todos baseados em leis e princípios científicos. Segundo, porque as
aplicações de controle e automação estão ganhando cada vez mais espaço nas indústrias, no
comércio, no setor de serviços e, também, nas atividades do dia a dia. Nesse contexto propomos
um experimento que objetiva utilizar a plataforma Arduino para demonstrar o funcionamento de
sensores ultrassônicos para medição de distâncias em linha reta. Para tanto, iremos utilizar um
microcontrolador Arduino Uno, um sensor ultrassônico HC-SR04, um display LCD 16×2 HD44780,
Push Buttons, Potenciômetro, MDF e pilhas. Esperamos medir distâncias entre 2centímetros e 4
metros com 1% de precisão. Por ser de baixo custo o presente experimento pode ser replicado na
rede pública de ensino como ferramenta didático-pedagógica e aplicado em projetos maiores de
robótica ou automação. O presente experimento tem sua relevância justificada na medida em que
se apresenta como uma atividade pedagogicamente inovadora, de baixo custo e replicável uma vez
que as ferramentas de hardware e software são livres. Além disso, esse trabalho oportuniza aos
estudantes o contato com tecnologias de alto potencial tecnológico. No contexto da Bioeconomia,
por exemplo, pode-se utilizar o sensor ultrassônico para monitorar o enchimento de embalagens
com matéria orgânica, automatizando o processo de envasamento de produtos bem como evitando
desperdícios por transbordamento e melhorando o controle de qualidade através do monitoramento
dos níveis de enchimento em cada embalagem.
Palavras-chave: Robótica educacional, Arduino, Sensor Ultrassônico.
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Denilton Souza Moraes, Ensino Fundamental II, 7º ano, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
Julia Pelegrine Mendes , Ensino Fundamental II, 7º ano, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
Kensu Marcus Peres de Oliveira, Ensino Fundamental II, 7º ano, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
Matheus Fernandes de Souza, Ensino Fundamental II, 7º ano, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
Renato Fagundes de Sousa, Ensino Fundamental II, 7º ano, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
Aline Carvalho Queiroz, Docente, Especialista em Matemática, Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira .
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RESERBIO
ASSUNÇÃO, Anna Jullia de Moraes1;MARQUES, Daniela Cristina de Sousa2; MARTINS,
Lissâmilly Ferreira3; OLIVEIRA, Anna Clara Gomes4

Atualmente o consumo de água é utilizado com abundância pela sociedade, usando em lavagens
de calçadas, ou de carros, visto que também há o desperdício de águas que saem de máquinas de
lavar, ou de ar condicionados, logo percebe-se, que não se tem a consciência da reutilização dessas
águas, ou de diminuir de seu uso. O determinado projeto visa a construção de um reservatório
automático móvel com o intuito de economizar e evitar o desperdício da água, proporcionando as
pessoas um meio no qual possam utilizar este reservatório para reutilização de água dos
condicionadores de ar e das máquinas de lavar, através de recipientes recicláveis que proporcione
a bioeconomia. O reservatório pode ser utilizado para a lavagem do chão, calcadas, irrigar plantas
dentre outros. Os materiais necessários para a construção do reservatório automático são: balde
de plástico, motor de liquidificador reciclado, mangueira de borracha, dois abraçadeiras, mangueira
da máquina de lavar, cabo de abajur, quatro tabuas de pinus e quatro rodízios. Foi realizado
pesquisas sobre o desperdício de agua dentro da escola, colhemos os dados e chegamos à
conclusão que seria uma ótima alternativa para economizar a agua, dessa forma o objetivo é montar
o reservatório de fácil transporte para qualquer local e utiliza-lo como uma forma alternativa para a
reutilização da agua dos condicionadores de ar. No recipiente iremos colocar a agua reutilizável dos
condicionadores e usá-la para lavar, irrigar dentro outros afazeres. Os resultados serem obtidos
auxiliarão na tomada de decisão quanto a economia e diminuição no quantitativo do desperdício de
água dentro da unidade.
Palavras-chave: Economia, Reutilização, Água.
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Anna Jullia de Moraes Assunção, Ensino Fundamental, 9º ano, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Daniela Cristina de Sousa Marques, Professora Orientadora, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Lissâmilly Ferreira Martins, Ensino Fundamental, 9º ano, CEPI Osório Raimundo de Lima.
Anna Clara Gomes de Oliveira, Ensino Fundamental, 8º ano, CEPI Osório Raimundo de Lima.
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA AUTOMÁTICO
Viana, A. N.G.1; Mariano, H. S.2; Abreu, M. F. D.3, Rodrigues, N. S. S.45, Oliveira, T. P. D.6
O reservatório de água automático é uma solução encontrada para a reutilização da água nesses
tempos onde ela vem se tornando um elemento tão precioso e que está cada vez mais escasso em
certas regiões do país. O reservatório tem por finalidade o armazenamento de água feito por
produtos quase todos recicláveis onde se usou latão de lixo, bombinha de máquina de lavar,
mangueira de borracha, mangueira de máquina de lavar, 4 tábuas de madeira etc. Sistemas
hidráulicos automáticos fazem parte de diversas plantas industriais, mas devido ao crescimento
populacional e as crises hídricas sistemas automáticos para armazenamento, reuso e captação de
água tem se tornado cada vez mais comuns, e o reservatório de água automático é projeto pensado
para solucionar o gasto excessivo de água e a reutilização como na água do banho, na água da
maquinar de lavar roupas e até mesmo na água utilizada para lavar louça.
Palavras-chave: Água, Reservatório, Reutilização.

1André Naves Gontijo Viana, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
2 Halisson Silva Mariano, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Maressa Farias de Abreu, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Nathália Sousa Silva Rodrigues, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
5 Thais Pereira de Oliveira, Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, IF Goiano – Campus Iporá.
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SIMULADOR DE EROSÃO – A IMPORTÂNCIA DA COBERTURA VEGETAL
Ávila, M. de D.1; Santana, E. B.2; Silva Filho, M. F.3; Lemes, L. M.4, Valadão, G. M. M.5, Oliveira,
D. E. C.6

A erosão é um dos principais problemas que ocorre nos solos no país. Ela contribui com o
empobrecimento, a redução da sustentação do solo e o abastecimento de água, pois o solo seco
reduz a capacidade de armazenamento nas reservas subterrâneas e nos leitos dos rios. Os
especialistas explicam que o solo brasileiro varia muito devido a diversidade climática que
influenciam o potencial erosivo das chuvas, bem como os desmatamentos entre outras situações.
Na agricultura o solo também sofre muito com as erosões devido à falta de manejo, solo fraco entre
outras situações causadas também pelas máquinas utilizadas que acaba retirando a cobertura
vegetal de uma área causando instabilidade do solo. Uma forma simples, prática e segura de se
visualizar a erosão hídrica é por meio do uso de um equipamento didático conhecido por simulador
de erosão hídrica. Neste projeto iremos simular três situações diferentes: o solo nu, outra com
palhada e uma área com cobertura e palhada. O equipamento permite visualizar ainda a importância
de uma prática conservacionista de solo e água, que é a cobertura do solo pela vegetação viva ou
morta/palhada. O simulador de erosão é, portanto, um excelente material didático para as atividades
de educação ambiental a serem executadas nas escolas e importante ferramenta para auxiliar nas
disciplinas de ensino do solo. Desta forma, objetiva-se demonstrar a importância da cobertura
vegetal para contenção do solo.

Palavras-chave: Educação ambiental, Preservação, manejo conservacionista.

1Monna de Deus Ávila, 1º ano do Curso Técnico em Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
2Emanuelly Borges Santana, 1º ano do Curso Técnico em Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
3Maxwell Freitas Silva Filho, 1º ano do Curso Técnico em Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
4Leonardo Martins Lemes, 1º ano do Curso Técnico em Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
5Geraldo Miguel Moreira Valadão, 1º ano do Curso Técnico em Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio, IF Goiano - Campus Iporá.
6 Daniel Emanuel Cabral de Oliveira, Professor, Doutor, IF Goiano - Campus Iporá.
SCT-2019 & FECITIF-2019 Volume 6, 2019 ISSN 2238-0809

105

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IF GOIANO CAMPUS IPORÁ

“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento Sustentável”.

SISTEMA DE COMPOSTAGEM AERÓBICA
Hamano, A. A. S.1; Freire, G. D.2; Santana, J. K. W.3; Souza, R. R. N.4; Silva, R. J. U.5; Valdo, A.
K. S. M.6
Os resíduos sólidos urbanos (RSU's) compreendem toda classe de materiais sólidos descartados
pós consumo humano. Essa classe engloba todo lixo gerado, contendo os orgânicos (restos
vegetais e animais). Durante o processo de decomposição dos RSU’s orgânicos é gerado o
chorume, um líquido escuro e tóxico. Portanto, o descarte inapropriado dos mesmos pode piorar a
qualidade de vida da população. Uma solução sustentável a esse problema é a compostagem
aeróbica, um processo de decomposição de matéria orgânica na presença do gás oxigênio. Sendo
possível transformar um material que seria descartado em um produto comercial, o adubo orgânico.
O objetivo desse trabalho é empregar essa técnica no IFGoiano – Campus Iporá para produção do
adubo que será direcionado à Fazenda escola da instituição. Os RSU’s orgânicos serão obtidos na
própria instituição através da implantação de recipiente para descarte apenas de lixo orgânico. O
sistema de compostagem será construído a partir de materiais reciclados e/ou reutilizados, como
lata de lixo descartada. O sistema é composto por um recipiente plástico com tampa acoplado uma
torneira. Para evitar que ocorra a decomposição anaeróbica será adicionado folhas secas ao
sistema. Compostagens com lixo orgânico de origens diferentes (animal ou vegetal) serão montados
para posterior análise de nitrogênio, fósforo e potássio, para verificar a qualidade do adubo. Com
isso espera-se obter um adubo natural rico em nutrientes, que poderá ser usado pela fazenda escola
da instituição. Mediante o sucesso, a divulgação dessa técnica será realizada para o emprego em
pequenas propriedades como escolas da região. A produção desse adubo é uma via sustentável,
econômica e de fácil produção.
Palavras-chave: Compostagem, Resíduos sólidos urbanos orgânicos, Gestão ambiental, Sistema
sustentável.
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SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA

Vilela, A.C.¹; Almeida, A.C.N.¹; Sandes, K.A.¹; Horbylon, L.M.¹; Sousa, N.M.¹; Carvalho, E.R.²

A preservação do meio ambiente auxilia na formação de cidadãos éticos e conscientes sobre a
sustentabilidade para as futuras gerações. Objetiva-se neste trabalho abordar o tema
“Sustentabilidade na Escola” a fim de que a comunidade escolar seja mais sustentável e menos
consumista, e que saiba a verdadeira importância da reciclagem, reutilização e redução. Serão
utilizadas maquetes, vídeos e banners para estimular as pessoas a pensarem sobre as suas
atitudes de consumo e adquirirem metas para um mundo melhor. Através da coleta de dados em
várias fontes, será possível quantificar a quantidade de lixo produzido por uma só pessoa no
Campus Iporá. Em uma sociedade com aproximadamente sete bilhões de habitantes, são
produzidas toneladas e toneladas de lixo dia após dia, sendo levadas para lugares incorretos, tais
como lixões a céu aberto, provocando a contaminação da água e do solo, produção de chorume e
mau cheiro. O material usado para a construção da maquete será basicamente uma placa de isopor
com a demonstração de uma cidade sustentável. A maior parte do material usado para a produção
da maquete será reciclado. Será feito também um banner abordando diferentes maneiras sobre
como reduzir, reutilizar e reciclar materiais do dia-a-dia. Espera-se atingir o maior público possível,
chamando a atenção e despertando o interesse para adquirir conhecimento sobre o assunto.
Pretende-se que mais pessoas se tornem conscientes e tomem decisões corretas visando a
sustentabilidade no meio escolar, criando metas para diminuir o consumo e a produção de lixo. É
nosso dever preservar o meio ambiente e ter um maior cuidado com a Natureza, um problema cada
vez mais sério, com muitas soluções sendo propostas e pouco sendo feito na prática.
Palavras-chave: lixo, meio ambiente, poluição, reciclagem, redução.

¹Alana Carvalho Vilela, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
¹Ana Clara Nehme Almeida, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
¹Karolina Alves Sandes, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
¹Lisa Martins Horbylon, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
¹Nathany Macedo de Sousa, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, IF Goiano (Campus Iporá).
²Eduardo Rodrigues de Carvalho, Professor, Doutor em Ciência Animal, IF Goiano (Campus Iporá).
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS POR ELETROFLOCULAÇÃO DE BAIXO CUSTO
Nogueira, C. D.1; Bastos, G. G.2; Pontes, G. F.3; Alves, D.A.4
A atividade humana é um intenso gerador de resíduos e estes podem ser oriundos de atividades
industriais ou não. Corantes, óleos, graxas e diversos subprodutos acarretam diversos problemas
ao ecossistema, sendo as indústrias químicas, têxteis, cosméticas e farmacêuticas como grandes
poluidores. As águas residuais provenientes das indústrias têxteis causam sérios problemas
ambientais e estão entre as principais fontes de contaminação aquosa. O tingimento da indústria
têxtil produz grandes quantidades de resíduos com elevada carga orgânica e inorgânica, além de
elevada coloração. Estes resíduos possuem também grande quantidade de surfactantes e agentes
quelantes que podem provocar a eutrofização, além de perturbações na vida aquática. Sua remoção
da água se faz necessária para oferecer um ambiente limpo e tem atraído a atenção de químicos e
ambientalistas. Devido à escassez dos recursos hídricos, diversas alternativas são empregadas
para o tratamento destes resíduos, sendo a eletrofloculação uma destas. O objetivo deste trabalho
é demonstrar a técnica de eletrofloculação no tratamento de resíduos de água proveniente das
ações humanas. Por meio da montagem de um sistema elétrico composto por fios, pilha de 9 V e
pregos, será realizada a eletrofloculação de uma mistura contendo água, cloreto de sódio e corante.
Após, a mistura será filtrada e haverá a verificação da viabilidade do processo que envolve a
desestabilização de poluentes emulsificados, ou em suspensão, em meio aquoso. Espera-se o
agrupamento de impurezas, o que torna a eletrofloculação uma alternativa viável que evita o
processo de floculação por coagulante e consequente contaminação de efluentes.

Palavras-chave: Eletrofloculação; Impurezas; Purificação; Baixo-custo
1 Calebe Damas Nogueira, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1º ano, IF Goiano – Campus Iporá
2 Geovanna Gonçalves Bastos, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1º ano, IF Goiano – Campus Iporá.
3 Giulia Ferreira Pontes, Curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, 1º ano, IF Goiano – Campus Iporá.
4 Dylan Ávila Alves, Docente, Mestre, IF Goiano – Campus Iporá.
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UTILIZAÇÃO DE TANINOS VEGETAIS COMO COAGULANTES NO REUSO DE ÁGUAS
CINZAS

Andrade, P. H. V. de; Oliveira, L.V. R.; Silva, M. H.R.; Souza, N. de O.; Silva, C. F. V.

A água é um recurso natural de extrema importância para a manutenção da vida. Sendo
imprescindível para a realização de simples reações intracelulares até a formação de grandes
ecossistemas. No entanto com a evolução da humanidade, teve-se um aumento na demanda e uma
redução na oferta de recursos hídricos. Deste modo torna-se evidente a necessidade do
desenvolvimento de estratégias que auxiliem na racionalização e mitigação de impactos negativos
relacionados a estes recursos. Assim o presente trabalho objetiva pesquisar a utilização de taninos
vegetais como coagulantes no tratamento de águas cinzas almejando o seu reuso em descargas
de vasos sanitários, através da construção de um sistema de tratamento de água ecológico. A
pesquisa é desenvolvida no Colégio Estadual Odilon José de Oliveira sendo desenvolvida em 3
etapas, na etapa preliminar foi realizada a caracterização físico-química e microbiológica das águas
provenientes da cozinha e bebedouro. Em seguida foi desenvolvida a quantificação da produção de
águas cinzas e da demanda de reutilização nas descargas dos vasos sanitários do banheiro
masculino. Na etapa final será realizada a qualificação e quantificação do desempenho do sistema
de tratamento de água implantado. O sistema será constituído por 4 etapas. Inicialmente a água
passará por um processo de captação, em seguida será realizada a coagulação através da
utilização de taninos vegetais. Posteriormente será realizado o processo de filtração por meio de
cascalho, areia e fibra de coco. Por fim a água será armazenada e distribuída. Espera-se que a
partir da pesquisa realizada possa apresentar uma proposta a ser replicada em outras unidades de
ensino com a intenção de gerar bioeconomia de recursos hídricos.
Palavras-chave: Bioeconomia, Tratamento de águas, Coagulantes naturais.
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UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO BIODIGESTOR CASEIRO PARA A PRODUÇÃO DO BIOGÁS
A PARTIR DOS DEJETOS BOVINOS
Santos, A. R. C.1; Lima, L. B. I.2; Oliveira, P.L.3; Lemes, R. S. 4

Atualmente uma alternativa sustentável que vem se destacando para o tratamento de dejetos do
âmbito rural para a geração de energia é a utilização de biodigestores, uma vez que aproveita o
potencial energético de dejetos orgânicos antes de seu descarte. Os biodigestores operam através
de um sistema natural, que utiliza a digestão anaeróbica por bactérias para produzir biofertilizante
e o biogás principalmente o metano e o dióxido de carbono, a partir de resíduos orgânicos. O gás
metano (CH4) é o hidrocarboneto mais simples que existe, não possui cheiro e é incolor, pode ser
extremamente inflamável quando exposto ao ar. Nesta perspectiva o presente estudo visa a
construção de um biodigestor caseiro para a produção do biogás a partir dos dejetos bovinos,
visando a redução da poluição e custos com o gás de cozinha. Para a construção de um biodigestor
caseiro será necessário um galão de galão de água de 20L, um bico de maçarico convencional,
mangueiras, torneira, além de outros materiais para vedar o recipiente fechado, além da matéria
orgânica que será o esterco bovino. O esterco deverá ser coletado diariamente e misturado com
água e colocado no sistema de entrada do biodigestor. Espera-se que o Biodigestor auxilie na
produção do biogás através dos dejetos, onde será utilizado para fins residenciais em pequena
escala para o aquecimento em uso de fogões, e o biofertilizante será usado para adubar o solo,
possibilitando um menor índice de poluição e custos econômicos. Demonstrando uma alternativa
viável, como a redução da liberação de resíduos no meio ambiente e o maior acesso a fontes de
energia de baixo custo a população com menor poder aquisitivo, pois utiliza-se materiais de fácil
acesso e baixo custo, cuja implementação é simples que pode ser reproduzido e requer
investimento relativamente baixo.
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