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A REPRESENTAÇÃO DE POLÍTICA ENTRE OS JOVENS: DENÚNCIA
DOS USOS PRIVADOS DA VIDA PÚBLICA 

VITOR DANIEL SCHERNER1

VICTOR EMANUEL DE MORAES²
BRENO DUTRA SERAFIM SOARES³

MICHAEL ALVES4

JULIANO LUIS BORGES5

Resumo:  Nos  tempos  hodiernos  é  comum  ouvirmos  ou  vermos  nos  jovens  atitudes  de
rejeição da tradição, autoridade e princípios morais e religiosos. É comum vermos jovens
reproduzindo jargões de uma rebeldia própria  do período contemporâneo e pautando suas
condutas  contra  a  verdade,  autoridade  e  moralidade  estabelecidas.  Podemos  dizer  que  tal
comportamento expressa aquilo que veio a se chamar de “crise na cultura”. Nesse contexto, a
presente pesquisa trata da relação que o jovem mantém com a política nos tempos hodiernos.
Procuramos evidenciar como essa relação se apresenta a partir da realização de oficinas de
desenho, nas quais jovens estudantes entre 16 e 18 anos deveriam descrever sua representação
de política. A pesquisa foi realizada em escolas públicas e privadas da cidade de Tangará da
Serra,  Mato  Grosso. Notamos  uma  desesperança  nos  jovens  no  que  diz  respeito  à
representação de cultura. Os dados coletados nos direcionou para uma interpretação negativa
do  fenômeno  político.  Dos  389  desenhos  coletados,  a  grande  maioria  trouxe  uma
representação negativa de política. Para que pudéssemos interpretar os resultados, fizemos uso
de alguns pensadores basilares na história do pensamento político, dentre eles encontramos,
na  Antiguidade,  Platão  e  Aristóteles,  e,  na  contemporaneidade,  contamos,  principalmente,
com a contribuição de pensadores como Hannah Arendt e Jean-Pierre Vernant, cujas pesquisas
em torna das alterações na percepção acerca do fenômeno político desde sua elaboração pelos
gregos até o século XX, nos ajuda a compreender o teor dos desenhos elaborados. Após uma
observação  perfunctória  dos  desenhos,  percebemos  que  a  representação  elaborada  pelos
jovens não trata do fenômeno político tal como foi desenvolvido pelos gregos. Os desenhos
tratam da política como uma forma de abuso cometida pelos políticos,  que fazem uso da
atividade política para se locupletar financeiramente e manter um domínio autoritário sobre os
cidadãos. Para que possamos compreender a política não podemos simplesmente observar e
estabelecer um pensamento monológico ou uma crítica vazia; precisamos ingressar na arena
política e dialogar a respeito das questões. Somente assim poderemos mudar essa percepção
tão negativa de política que perpassou tantos desses desenhos.

Palavras-chave: Jovem; Representação; Política.

1Estudante  de  Iniciação  Científica;  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  –  IFMT/campus Tangará  da  Serra;
vitorscherner@gmail.com.
2  Estudante de Iniciação Científica; Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT/campus Tangará da Serra;
3  Docente do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT / Orientador
4  Docente do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT / Co-orientador
5  Docente do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT / Co-orientador
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O USO DA TECNOLOGIA COMO AGENTE FACILITADOR DO
ENSINO DE BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

LUZIANE DE ABREU NACHBAR¹

Resumo:  A aprendizagem possibilita  a  aquisição  e  assimilação  de  conhecimentos,  é  um
processo contínuo e sistemático. Para intermediar o processo de ensino-aprendizagem o uso
de  tecnologias  e  mídias  auxilia  o  professor  que  tem  a  sua  disposição  diversas  opções
tecnológicas  que  diversificam  e  dinamizam  as  aulas.  O  uso  da  câmara  digital  pode  ser
aproveitado em sala de aula como instrumento mediador do conhecimento. O objetivo deste
trabalho foi utilizar as fotografias e vídeos feitos durante as aulas de ecologia geral do Curso
Técnico em Meio ambiente para identificar  as algas  microscópicas  presentes  na lagoa do
Parque Florestal no Município de Sinop/MT. No laboratório Fisioquímico da Escola Técnica
Estadual os alunos observaram a água coleta no Parque em microscópio óptico, durante as
aulas eles fotografaram e filmaram os elementos vistos no aparelho microscópio utilizando
câmeras digitais e celulares. Após as aulas de laboratório os alunos reuniram as fotografias e
os vídeos e no laboratório de informática da Escola consultaram sites para identificar as algas
microscópicas  e  zooplâncton  fotografados.  As  tecnologias  utilizadas  pedagogicamente
contribuem  para  a  produção  do  conhecimento  e  a  melhoria  do  processo  de  ensino-
aprendizagem;  aumentam  as  possibilidades  do  professor  ensinar  e  o  aluno  aprender.  O
professor  ao  adotar  tecnologias  voltadas  para  a  prática  pedagógica  propicia  o  despertar,
interesse,  motivação  e  participação  dos  alunos  facilitando  a  integração  teoria-prática.  As
fotografias e vídeos facilitaram muito o trabalho de identificação dos seres observados, pois
para a classificação destas espécies os detalhes de coloração e formas são fundamentais, os
sites  de  identificação  de  algas  e  as  fotografias  e  vídeos  feitas  pelos  alunos  permitiram
comparar e avaliar os grupos taxonômicos existentes.

Palavras-chave: Fotografias, Didática, Aprendizagem.

¹Bióloga,  Mestranda  em  Biodiversidade  e  Agroecossistemas  Amazônicos;  Escola  Técnica  Estadual  de
Educação Profissional - SECITEC- Sinop; lanachbar@hotmail.com
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ENSINO HÍBRIDO: SALA DE AULA INVERTIDA E O ALUNO
PROTAGONISTA

ISAEBER DE MATOS PORFIRIO1

Resumo: A disciplina de Química pode não ser a mais adorada pelos alunos, mas de modo
geral é uma das ciências mais importantes, pois por meio dela que se aprende às propriedades
da  matéria,  as  estruturas  e  etc.  Partindo  do  princípio  da  importância  da  química  e  a
necessidade de aprender a mesma, entende-se que os professores têm o dever de trazer novas
propostas  didáticas  de ensino,  buscando atrair  a  atenção do aluno de forma significativa.
Contudo,  sugeriu-se  uma  metodologia  de  ensino  que  pode  ser  empregada  em  qualquer
conteúdo didático. Nele o aluno será o mediador do conhecimento, se colocando no lugar do
professor,  construindo  assim seu  próprio  conhecimento,  podendo  ser  nomeado  de  ensino
híbrido empregado na sala de aula invertida, onde o aluno recebe uma orientação prévia do
professor e a partir deste ponto ele passe a construir o modo de como ele aprenderá, esse
conteúdo  foi  obtido  através  das  experiências  de  e-learning,  que  é  a  aprendizagem  pela
internet. Com essas questões de dificuldade de ensinar, o interesse em melhorar a absorção do
conhecimento, que se apresenta uma nova proposta metodológica, sendo assim nosso objetivo
geral. O desenvolvimento da aplicação metodológica iniciou-se com a apresentação prévia da
proposta aos alunos, os quais foram divididos em 6 (seis) grupos e receberam os conteúdos  a
qual  deveriam estudar  e  produzir  um vídeo  explicativo  e  experimental  de  no  mínimo  3
minutos sobre o mesmo. Com esta metodologia constatou-se o empenho dos alunos tanto na
pesquisa do conteúdo quanto na produção dos vídeos, tornado assim a aula mais atrativa e
motivadora aos alunos.  

Palavra-chave: Ensino Híbrido, aula invertida, aluno.

1 Licenciado em Química (cursando). Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus Matupá. Técnico 
Administrativo Educacional do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus avançado Guarantã do Norte. 
isaeber@hotmail.com.
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CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS DO CAPIM
BRS QUÊNIA (Panicum maximun Jacq.)

KAROLINE JENNIFFER HEIDRICH1

FERNANDO LUIZ SILVA2

SAMOEL OLIVEIRA DE CASTRO3

MARCUS HENRIQUE MARTINS E SILVA4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo: A pecuária cumpre um papel fundamental na economia no estado de Mato Grosso, a
qual  vem  demandando  por  melhorias  nos  sistemas  de  produção,  principalmente  pela
implantação de novas pastagens. Para tal, uma nova cultivar híbrida de Panicum maximun, a
BRS Quênia, tem sido produzida e divulgada com propósito de suprir a demanda por uma
gramínea de porte intermediário, de alta produtividade e facilidade no manejo. Desse modo, o
presente  trabalho  objetiva  avaliar  o  desempenho  produtivo  dessa  forragem em condições
edafoclimáticas da região de Alta Floresta – MT, em função da adubação nitrogenada por
meio de experimento em vasos. No decorrer do experimento, a forragem será submetida a
análises  morfológicas  tais  como relação folha-colmo,  número de  perfilhos  e  produção de
matéria seca. Dentre as principais gramíneas tropicais destinadas ao pastejo animal, destacam-
se os gêneros  Brachiaria,  Cynodon e  Panicum. O gênero  Brachiaria possuem um porte de
médio a alto, com uma produção de matéria seca (MS) em torno de 5 a 30 ton ha -1  ano-1,
resistente ao pisoteio e se adaptam bem nos solos de baixa fertilidade. O gênero  Cynodon
apresenta  crescimento  estolonífero,  e  sua  propagação  ocorre  principalmente  por  mudas,
apresenta produtividade em torno de 18 ton ha-1 ano-1  e resistência ao clima seco. Quanto o
gênero  Panicum,  este é exigente em fertilidade,  com produtividade elevada,  apresenta um
crescimento  cespitoso  formando  touceiras  necessitando  de  um  manejo  mais  cauteloso,
entretanto,  conforme  divulgado,  a  BRS  Quênia  tem as  suas  particularidades,  sendo  uma
forragem de folhas macias e colmos tenros e de alto perfilhamento, o que pode favorecer o
alto consumo e um melhor desempenho do rebanho. Espera-se que essa forragem apresente,
sob  as  condições  de  experimento,  alta  produtividade,  com  alto  perfilhamento  e  elevada
relação folha-colmo, podendo assim ser confirmada sua indicação como alternativa para a
intensificação da pecuária na região Norte de Mato Grosso, além de gerar mais informações
para subsidiar referências técnicas sobre o seu uso e manejo. 

Palavras-chave: Bovinocultura; Pastagem; Pecuária.

1 Graduanda em Zootecnia; IFMT – Campus Alta Floresta; karolineheidrich15@gmail.com.
2 Zootecnista, Mestre em Ciências Ambientais; IFMT – Campus Alta Floresta; fernando.silva@alf.ifmt.edu.br.
3 Graduando em Zootecnia; IFMT – Campus Alta Floresta; samoeldecastro@gmail.com.
4 Engenheiro  agrônomo,  Especialista  em  Meio  Ambiente;  IFMT  –  Campus  Alta  Floresta;

marcus.silva@alf.ifmt.edu.br.
5 Engenheira Agrônoma; Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia.teixeira@alf.ifmt.edu.br.
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O OLHAR DE HERCULE FLORENCE SOBRE OS POVOS INDÍGENAS
MATO-GROSSENSES

IGOR DE LIMA E SILVA1
BEATRIZ LORSCHEITTER2

DANIELA TAVARES DE SOUZA3

Resumo: A presente pesquisa foi realizada a partir das descrições verbais feitas pelo artista
viajante Hercule Florence, responsável pela elaboração das representações iconográficas da
Expedição Langsdorff, empresa naturalista que durante os anos de 1825 e 1829 explorou a
província de Mato Grosso. Florence durante o período que circulou por terras matogrossenses
coletou dados sobre a fauna, flora e os grupos indígenas que ali  habitavam, tais como os
Apiaká, Munduruku e Kaiabi. Interessa-nos neste estudo as informações que Florence legou
acerca dos Apiaká, etnia pouco conhecida entre o público da sua época e a atual. Para tanto,
primeiramente  fizemos  um  levantamento  bibliográfico  sobre  a  expedição  chefiada  por
Langsdorff e obras relacionadas a outras expedições e viajantes, que adentraram nessa parte
da América, com o objetivo de compreender o universo das viagens naturalistas. Em seguida,
fizemos a leitura analítica de Florence, Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829,
separando o relato sobre os indígenas em fichas temáticas e, assim, buscando compreender
sobre os hábitos e costumes, além da cultura material dos Apiaká. Por fim, para termos uma
apreensão maior  sobre a  organização sociocultural  e  política dos  indígenas  foi  necessário
dialogar  com a Antropologia,  desse modo a pesquisa teve um caráter  interdisciplinar.  Ao
estudarmos  de  forma  conjunta  e  comparativa  os  textos  observamos,  inicialmente,  que  os
Apiaká foram, ao longo da história, ameaçados pela entrada de não indígenas, por exemplo
com a exploração da borracha. O relato de Florence para a pesquisa foi fundamental, uma vez
que possibilitou que visualizássemos as características socioculturais dos Apiaká e como as
suas descrições verbais e visuais serviram como fonte para outros exploradores e estudiosos e,
especialmente, demonstrar a presença histórica dessa etnia na região norte de Mato Grosso.

Palavras-chave: Apiaká, Hercule Florence, Mato Grosso.
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

LEANDRO SOUZA MESSIAS1

Resumo: A disponibilidade de novas tecnologias, com o aumento do conhecimento sobre os
processos cognitivos, sobre a comunicação humana e a comunicação homem-máquina, e a
facilidade crescente de manipulação da informação estão abrindo inúmeras perspectivas para
a educação. Verifica-se nas discussões sobre tecnologias em educação, que as considerações
mais  comuns  são  tecnológicas  e  focalizam  o  meio  ou  a  tecnologia  e  não  o  aluno  ou  o
professor, e muitas vezes ignoram o contexto sócio-político-cultural em que a escola se situa.
Devemos responder as seguintes questões: Quais as vantagens e desvantagens das diferentes
tecnologias?  Como  a  generalização  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação
podem favorecer o desenvolvimento dos processos educacionais? Quais as consequências do
uso generalizado das novas tecnologias  no comportamento social  e psicológico do aluno?
Certas  faculdades  intelectuais  perdem sua  importância  numa sociedade  informatizada,  em
benefício de outras? O uso do computador desenvolve faculdades intelectuais deferentes das
pretendidas  pelo  ensino  convencional?  Quais  os  modelos  mais  adequados  de  interação
professor-aluno-computador? O objetivo do presente estudo foi avaliar e buscar compreender
como  gestores  e  professores  das  escolas  públicas  de  Alta  Floresta  -  MT,  elaboram  e
desenvolvem o uso das tecnologias educacionais. Foi utilizado dois questionários web com
questões relacionadas ao tema, sendo um destinado aos gestores e outro para os professores da
rede pública de ensino.  Os resultados demonstraram que as tecnologias  educacionais  vêm
sendo utilizado por gestores e professores sem a devida importância, e desgarrado das reais
necessidades das comunidades escolares. Verifiquei que a capacidade para perceber o efetivo
potencial do uso do computador está muito ligada à experiência do professor; seu domínio de
conteúdos e estratégias é que lhe permiti avaliar a conveniência de seu uso em diferentes
situações.

Palavras-chave: Computador, Tecnologias, Professor..

1Licenciado em Computação; Especialista em Redes de Computadores; IFMT – Campus Alta
Floresta; leandro.messias@alf.ifmt.edu.br.
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DESCOBRINDO SUBSUNÇORES ATRAVÉS DO USO DE MAPAS
MENTAIS

MARCELO LUIZ DA SILVA1

ELIZABETH ANTONIA LEONEL DE MORAES MARTINES2

Resumo:  Aulas de física baseadas em aulas expositivas, resolução de exercícios e/ou
resumos  teóricos  tem criado  nos  alunos  uma aversão  pela  disciplina,  de  modo  que
metodologias  de  ensino  que  visam  apenas  aprovações  em  provas,  vestibulares  ou
concursos com aprendizagem mecânica dos conceitos físicos não despertam no aluno o
interesse  pela  disciplina.  Assim,  de  acordo  com estudos  da  psicologia  cognitiva,  é
necessário descobrir o que o aluno já sabe sobre determinado assunto (conhecimento
prévio,  subsunçores)  para  se  ensinar  significativamente,  a  partir  deste  ponto.  Nesse
sentido,  este  trabalho utilizou mapas  mentais  como ferramenta metodológica para  o
levantamento de subsunçores para o ensino das Leis de Newton a partir da construção
de foguetes de garrafa PET, envolvendo 147 alunos dos primeiros anos dos cursos de
administração e agropecuária integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato
Grosso – Campus Alta Floresta. Os alunos se dividiram em 53 grupos e participaram de
oficinas sobre construção de mapas mentais. Após as oficinas os alunos produziram seus
mapas mentais utilizando “foguetes de garrafa pet” como ativador central. Estes mapas
mentais  foram  apresentados  para  o  professor  e  demais  colegas  de  turma  com  a
finalidade de compartilhar significados entre todos os envolvidos na atividade. Todos os
mapas mentais foram digitalizados e enviados para o professor para que fosse possível
uma análise mais detalhada sobre o que cada grupo de alunos conhecia dos temas que
seriam abordados nas próximas aulas. Em seus mapas mentais os alunos demonstraram
amplo  conhecimento  da  reação  química  existente  no  processo  de  lançamento  de
foguetes de garrafas pet e detalharam os processos de construção do foguete e da base
de  lançamento.  Entre  os  conceitos  físicos  presentes  nos  mapas  mentais,  podemos
destacar o conceito de pressão, que não havia sido definido em sala de aula e surge
como fruto de pesquisas realizadas pelos alunos. Também se destacam os conceitos de
velocidade, aerodinâmica, força, deslocamento, gravidade, ação e reação, lançamento,
movimentos  e  energia.  A  partir  desta  atividade  as  aulas  de  física  puderam  ser
direcionadas  para  uma  contextualização  mais  familiar  dos  alunos,  buscando  trazer
conceitos novos ou mesmo ampliar as definições de conceitos já conhecidos por eles.

Palavras-chave: Ensino de física. Subsunçores, Mapas mentais, Conceitos físicos.
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ÍNDICES DE VEGETAÇÃO UTILIZANDO GOOGLE EARTH ENGINE 

API 

ANTONIO HÉRBETE SOUSA LEONEL JUNIOR 1 
CAETANO AFFONSO COUTO PODLASINSKI SILVA2 

CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR3 

 

 

Resumo: O Google Earth Engine (GEE) vem sendo uma das plataformas de processamento de 

dados geoespaciais mais avançada no mundo, fornecendo um enorme catálogo de dados 

armazenados em nuvem (petabytes de dados) e seu alto poder de processamento da Google 

(milhares de CPUs) para processá-los, proporcionando avanços substanciais em grandes 

desafios globais que acabam envolvendo conjuntos de dados geoespaciais. A plataforma 

desenvolvida pela Google é de acesso gratuito, sendo responsável por levar ao alcance de novos 

pesquisadores interessados, recursos que antes só eram disponíveis a um seleto grupo de 

especialistas que possuíam equipamentos computacionais de alto desempenho.  O GEE também 

fornece uma plataforma de desenvolvimento interativa, que além de oferecer algoritmos já “pré-

fabricados”, possibilita o desenvolvimento de novos algoritmos utilizando sua API, de tal modo 

proporcionando a criação de análises desde a mais simples até as mais complexas. Um índice 

de vegetação trata-se de uma equação matemática na qual utilizam-se duas ou mais bandas 

espectrais para o cálculo, geralmente as bandas da faixa do vermelho e do infravermelho 

próximo, responsável por gerar dados que possibilitam um estudo mais preciso da cobertura 

vegetal de uma determinada área interessada, possui várias utilidades como o mapeamento de 

culturas, monitoramento de lavouras, estimativas de produtividade, detecção de desmatamentos 

dentre outras. Existem diversos índices de vegetações, dentre eles o mais utilizado é o NDVI 

(índice de vegetação da diferença normalizada), com ele é possível separar a vegetação dos 

outros elementos presentes na imagem analisada, como solo exposto, água e nuvens. Além 

disso se tem o SAVI (índice de vegetação ajustado ao solo), que considera e busca minimizar 

os efeitos do solo exposto na imagem, como também o EVI (índice de vegetação melhorado), 

criado para corrigir as influências de componentes presentes na atmosfera, além de vários 

outros, todos estes capazes de serem realizados com o auxílio do GEE e em escala global. 

 

Palavras-chave: Vegetação, Dados Geoespaciais, Algoritmo. 
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PECUÁRIA SUSTENTÁVEL NO BRASIL: CENÁRIO ATUAL E 

PERSPECTIVAS 

 

 
DANIELA DE SOUZA TAVARES

1
 

RAQUEL DA SILVA VASQUES
2
 

EVELINE MAGALHÃES WERNER RODRIGUES
3
 

 

 

Resumo: Um dos maiores desafios para o setor agropecuário brasileiro consiste na 

harmonização entre a melhoria da produtividade e a conservação dos recursos naturais. O 

presente trabalho objetivou compreender de que forma o pecuarista vem reagindo em relação 

à nova ideia de sustentabilidade no Brasil, por meio do conjunto de práticas que vem sendo 

denominado de Pecuária Sustentável, tendo o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como 

principais focos de implantação dessa nova técnica. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho foi à pesquisa bibliográfica, utilizando como principais fontes de 

busca os sites de pecuária. Foram analisadas publicações de profissionais da área que 

estudaram e vivenciaram todas as experiências relatadas, especialmente no que se refere ao 

desenvolvimento e implantação prática das novas técnicas voltadas à sustentabilidade, como 

sombreamento animal, construções de currais com formato circular, redução do uso de grãos 

transgênicos na suplementação alimentar, reflorestamento da reserva legal e área de 

preservação permanente, ausência de desmatamento na propriedade, rastreabilidade dos 

animais e conservação da água e solo da propriedade. Com base na pesquisa e análise de todo 

o referencial bibliográfico utilizado, foi possível perceber que na implantação e operação de 

uma pecuária que se reconhece como sustentável, há o melhor aproveitamento do pecuarista a 

partir do uso dos recursos naturais, posto isto os mesmos puderam usufruir desses recursos 

desde que sigam os princípios do conservacionismo, conjugando esses benefícios individuais 

com um pensamento mais sustentável, com foco não somente na economia gerada a partir da 

criação de gado de corte, mas também com o cuidado para que não ocorra a degradação do 

meio ambiente para a sociedade atual e para as gerações futuras. Com base em todas as 

referências encontradas e estudas, pode-se concluir que os pecuaristas não têm demonstrado 

rejeição a essa nova proposta, pelo contrário, existe uma notável aceitação por parte dos 

mesmos.  

 

Palavras-chave: Conservacionismo, Desenvolvimento sustentável, Equidade Intergeracional, 

Pecuária sustentável. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM WEB SITE COM O TEMA 

‘NERDGEEK’  
 

MAILON B. P. CAMPOS¹ 

GABRIEL A. M. SANTOS¹ 

 LUCAS M. M. SAMPAIO¹ 

RAFAEL J. S. POHU¹ 

 FERNANDO P. A. LIMA² 

 

 

Resumo: Os computadores atuais têm origens nas enormes máquinas existentes nas 

salas de informática nos primórdios da indústria de computadores. Essas máquinas 

foram construídas exclusivamente para as agências governamentais e para fins 

militares. Essas máquinas exigiam ambientes especiais para seu funcionamento. Com 

o advento da tecnologia, esses computadores adquiriram funcionalidades além da 

guerra, a tal ponto que, atualmente, é possível a utilização de computadores para a 

criação de sites que ficam em ambientes web. Este trabalho irá apresentar uma 

proposta de criação de site ‘nerdgeek’, que é um blog criado por estudantes da área 

de T.I, com a ideia de propagar o conhecimento da cultura pop. O site nerdgeek é 

uma página desenvolvida por alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, campus 

avançado de Tangará da Serra, com o intuito de informar a população em geral a 

respeito da cultura pop, que ganha força cada vez mais entre pessoas de todas as 

idades. Antigamente, antes da grande revolução da internet, as pessoas se 

comunicavam por meio de cartas que muitas vezes precisavam cruzar oceanos para 

alcançar seu remetente, atualmente é possível a comunicação entre oceanos em 

apenas segundos. Neste trabalho, é apresentado um site com e sua função que é 

propagar conteúdo mais específico geek, visando séries, quadrinhos, desenhos 

animados e etc. As páginas web foram desenvolvidas em linguagem HTML 

(HyperText Markup Language), e foram utilizados scripts e outras linguagens para 

implementar o site. O site nerdgeek foi desenvolvido com uso do notepad++, se 

utilizando apenas de linguagem CSS (Cascading Style Sheets) para estiliza-lo. Como 

resultados foi obtido a construção de um site interativo de simples utilização e que 

atende aos requisitos pensados inicialmente. Desta forma, podemos concluir que há 

uma real necessidade de inserção de sites para o público nerd, pois existem na web 

poucos ambientes que disponibilizam esse tipo de conteúdo. O desenvolvimento da 

página proporcionou melhoras no conhecimento de programação e desenvolvimento 

web para os integrantes, e também houve aprimoramento nas habilidades de pesquisa 

dos membros e na prática em conjunto. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Web Site, Nerd Geek, Notepad++, HTML. 
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SOJASAT - DIFUSÃO DO MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE 

SOJA NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 
MARCOS VINÍCIUS PAZDIORA POLETTO¹ 

ANDRESSA DIAS COUTINHO² 

CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR³ 
 

 

Resumo: A soja [Glycine max (L.) Merril] é considerada uma das mais importantes 

commodities produzidas e comercializadas no mundo. No Brasil, sua produção iniciou na 

década de 70 e no decorrer do tempo se consolidou como o segundo maior produtor 

mundial. Assim, conhecimento das áreas agrícolas é de fundamental importância para o 

planejamento econômico e governamental. Informações antecipadas sobre as condições 

da lavoura permitem melhor gerenciamento de políticas de financiamento e crédito rural, 

melhor tomada de decisões sobre investimentos financeiros, além de ser crucial para 

programas de segurança alimentar. No entanto, o monitoramento das produções agrícolas 

é realizado de forma subjetiva pelos órgãos governamentais que se baseiam na opinião de 

agentes técnicos e econômicos ligados ao agronegócio. Portanto, a criação de um meio 

de divulgação de dados provenientes de estatísticas com áreas de soja se faz necessários, 

uma vez que inexiste no Brasil esse tipo de recurso. Diante desta demanda o grupo de 

pesquisa Geotecnologia Aplicada em Agricultura e Floresta (GAAF) criou o SojaSat, uma 

plataforma digital que disponibiliza a toda a cadeia produtiva da soja, informações sobre 

a real dimensão desta cultura no Estado. Para o mapeamento da safra foi utilizado o índice 

de vegetação para identificação de áreas de soja (PCEI) com base em análise orientada 

em geo-objeto aplicado em imagens do sensor MODIS e 34 imagens do satélite Landsat 

8 Sensor OLI para avaliação visual das áreas de soja. A partir destes dados foi elaborado 

um banco de dados no website: http://pesquisa.unemat.br/gaaf/, que permite a consulta 

pública em tempo real e por município. Atualmente está disponível no site os dados da 

safra 2016-2017, que além de informar a área total plantada traz também a contribuição 

do município em relação a área plantada no estado e na mesorregião a qual pertence. De 

acordo com o mapeamento realizado, foram identificados 10.281.938 ha de soja no estado 

de Mato Grosso. 

 

Palavras-chave: Sojasat, Gaaf, Safra soja, Monitoramento de safra. 
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UTILIZAÇÃO DE MIÇANGAS APLICADA AO ESTUDO DE GEOMETRIA 

MOLECULAR  

 

 
ANA CLÁUDIA DE SOUZA COUTINHO1 

GÉSSICA CAROLINE CORRÊA DA SILVA2 

MARIA LUIZA CHIMAIDA SOARES3 
 

 

Resumo: A disciplina de Química no ensino médio é indispensável para o desenvolvimento 

crítico e científico dos alunos. Ser consciente de como se comportam os níveis mais diminutos 

da matéria é muito importante, visto que, este comportamento está diretamente relacionado à 

tudo que nos cerca. Apesar de indispensável, os alunos apresentam muita dificuldade no 

entendimento dos conceitos relacionados a Química o que ocasiona falta de motivação e 

vontade em querer aprender mais sobre os conteúdos que permeiam a disciplina. Tendo isto 

em vista, o desenvolvimento de atividades lúdicas as quais tornam os processos de ensino-

aprendizagem mais prazerosos e divertidos é uma boa alternativa para contornar o problema. 

Com o objetivo de compreender, de forma lúdica, as diferentes geometrias que as moléculas 

podem assumir, criou-se um modelo molecular desenvolvido a partir de miçangas e linha de 

nylon utilizando-se a técnica de entrelaçamento de linhas. O objeto do estudo foi a construção 

da estrutura cíclica da molécula de glicose, C6H12O6. O trabalho teve grande aceitação por 

parte do professor e do restante da turma, os quais relataram que o modelo construído ilustra 

de forma objetiva a organização no espaço dos átomos de oxigênio, carbono e hidrogênio, 

torna evidente tanto a geometria tetraédrica e angular dos átomos de carbono e oxigênio 

respectivamente, além de dar uma noção aproximada dos ângulos de ligações que formam a 

molécula de glicose. O processo de montagem da molécula a partir de miçangas mostrou-se 

eficiente nos processos de ensino aprendizagem, visto que observou-se um maior 

entendimento dos conceitos relacionados ao conteúdo de geometria molecular. Destaca-se 

também a importância do lúdico no desenvolvimento da atividade, fazendo com que um 

conteúdo complicado e bastante abstrato, como o estudo das geometrias, se tornasse fácil e 

divertido de aprender.          

 

 

Palavras-chave: Molécula; Química; Geometria; Miçangas; Criatividade. 
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ESTUDO DE PLANTAS NA INDICAÇÃO DA QUALIDADE DE SOLOS

SIMONE HEMKEMEIER LOURINI1

JOÃO ANTONIO PETEK GEZUALDO2

LARISSA CLEISLA NUNES ROSA3

Resumo: As plantas espontâneas podem ter um papel importante na detecção da qualidade do
solo, sendo indicadoras de características químicas, físicas e biológicas. Apesar de fazer parte
do cotidiano de alguns moradores do campo não há muitos trabalhos voltados a esta prática. O
presente  trabalho  está  sendo  realizado  em  duas  propriedades  rurais  localizadas  nas
comunidades São José e Cristo Rei no município de Alta Floresta - MT, e tem como objetivo
avaliar  a  ocorrência  de  plantas  espontâneas  relacionando  com as  características  físicas  e
químicas que determinam a que alidade de solos. Para isso, está sendo elaborada uma planilha
com dados de plantas espontâneas e suas prováveis indicações de características que perfazem
a qualidade dos solos, com o nome científico, nome popular, características físicas e imagens
das plantas. As área s serão separadas em talhões para cada tipo de solo, plantas cultivadas,
manejo empregado e ocorrência  das espécies  espontâneas.  Serão coletadas  e  identificadas
plantas espontâneas presentes na propriedade rural no período chuvoso, utilizando em cada
talhão um quadrado vazado com a área de 0,25 m2  em quatro locais na área útil da parcela.
Destes locais, amostras de solo serão coletadas na camada 0 - 20 cm de profundidade para
determinação  dos  atributos  químicos  e  físicos  por  meio  de  análises  laboratoriais.  Será
realizada a correlação das características apresentadas pelos solos estudados e a indicação de
qualidade através da planilha de dados. Os resultados serão apresentados aos moradores das
comunidades rurais onde foi realizado o experimento, demonstrando os aspectos positivos que
as  plantas  espontâneas  podem  refletir  em  relação  das  características  do  solo,
consequentemente, proporcionando um manejo adequado para a produção agropecuária.

Palavras-chave: Atributos do solo, Cultivo alternativo, Plantas indicadoras.
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GANHO DE PESO DOS ANIMAIS CRUZADOS DAS RAÇAS NELORE E 

RUBIA GALLEGA EM CONFINAMENTO 
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Resumo: A pecuária é uma das atividades econômicas de maior importância no norte de 

Mato Grosso e para tal a intensificação é imprescindível. Uma das alternativas é o 

melhoramento genético e o cruzamento industrial que tem proporcionado animais com 

grande potencial em produção e qualidade de carne. Desse modo, o cruzamento das raças 

Nelore e Rubia Gallega tem apresentado um ótimo desempenho com um bom ganho de 

peso em um curto prazo e com baixos custos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar 

o ganho de peso desses animais cruzados em sistema de confinamento, considerando as 

condições edafoclimáticas do município de Nova Canaã do Norte – MT. No decorrer do 

experimento, será levado em consideração o sistema de produção adotado pelo produtor, 

contabilizando todas as adversidades que possam interferir no desempenho dos animais 

como, qualidade da forragem, manejo adequado e cuidados sanitários. Serão selecionados 

animais de acordo com pesos iniciais mais homogêneos possíveis. Os mesmos serão 

levados para o confinamento, recebendo uma dieta adequada, do ponto de vista 

nutricional durante 90 dias contando com o período de adaptação. Serão realizadas três 

pesagens: uma inicial, antes da entrada dos animais no sistema de confinamento, outras 

após os primeiros 45 dias de confinamento e a pesagem final pré-abate. Serão coletados 

os pesos dos animais e posteriormente encaminhados para as análises estatísticas, 

comparando com os pesos médios descritos nas literaturas desenvolvidas em outras 

regiões. As expectativas são de que os animais cruzados e mantidos sob sistema de 

confinamento tenham um excelente ganho de peso no tempo estimado, e analisar se as 

condições edafoclimáticas interferiram no desenvolvimento do projeto. E assim validar 

este cruzamento como uma opção para os produtores e ainda contribuir com o aumento 

das referências bibliográficas sobre esses animais. 

Palavras-chave: Pecuária; Cruzamento industrial; Intensificação. 
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CULTIVO DE MELANCIA E QUIABO NA ÁREA DEMONSTRATIVA
DE OLERICULTURA

ANDRESSA HAUBRICHT PRANDINI1

HELOÍSA NOÊMIA LEHRBACH2

VITORIA SOARES DE OLIVEIRA3

WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo:  Objetivou-se  por  meio  deste  trabalho  cultivar  Melancia  Crimson  Sweet  Super
(Citrullus vulgaris Schrad.) e Quiabo (Abelmoschus esculentus L.) amarelo, verde e vermelho
entre  os  meses  de julho a  dezembro de 2017 na  Unidade Demonstrativa  de Olericultura,
localizada  no IFMT Campus Alta  Floresta.  Foi  realizado no dia  11 de julho o preparo e
correção da área, com a aplicação de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) nas doses de
2,6  kg  em 8 m2 para  melancia  e  3,3  kg  em 10 m2  no canteiro  do quiabo,  para  elevar  a
saturação por bases a 70%. Após a reação do corretivo, foram realizadas as adubações de
plantio nas doses de 8 kg de esterco bovino, 64 g de ureia, 889 g de superfosfato simples e 80
g de cloreto de potássio para a cultura da melancia. Para a cultura do quiabo foram aplicados
50 kg de esterco bovino, 53 g de ureia, 1333 g de superfosfato simples e 160 g de cloreto de
potássio. Realizou-se no dia 11 de agosto a semeadura da melancia no espaçamento 2,00 x
2,00 metros,  sendo cultivada  apenas  uma linha  no  centro  do  canteiro  (0,8  x  10  metros),
totalizando cinco plantas. A cultura do quiabo foi semeada dia 11 de agosto no espaçamento
de 0,80 x 0,50 metros, sendo cultivadas duas linhas com 40 plantas, das quais 12 de quiabos
amarelos  e  14 tanto  de quiabos  verdes  como de  vermelhos.  A adubação de  cobertura  da
melancia foi efetuada com a aplicação de 150 g de ureia e 120 g de cloreto de potássio,
parcelados em três vezes com 20, 40 e 60 dias após a germinação. Para a cultura do quiabo
foram aplicados 213 g de ureia e 240 g de cloreto de potássio, parcelados em três vezes com
20,40 e 60 dias após a emergência. A colheita deverá ser realizada com 110 e 70 dias após a
semeadura para ambas as culturas. Espera-se que após a conclusão do projeto, os discentes
obtenham  maior  conhecimento  prático  da  atividade  agrícola,  especialmente  da  área  de
olericultura. 

Palavras-chave: Abelmoschus  esculentus  (L.)  Moench, Citrullus  vulgaris  Schrad.,  Horta
escolar.

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; andressahprandini@gmail.com
2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; helonmv6@gmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; soaresvitoria921@gmail.com
4 Estudante  do  curso  Técnico  Agropecuária;  IFMT  –  Campus  Alta  Floresta;

wellingtonsouza.af.13@gmail.com
5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com
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IMPLANTAÇÃO DO CULTIVO DAS CULTURAS DE ABOBRINHA DE 

TRONCO E PIMENTAS 

 

 
ALICE NEVES RAMOS
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GEOVANA GABRIELI TOMAZ CARMONA
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JAQUELINE ELEOTERIO BESERRA 
3
 

PAULA MONIK DOS SANTOS
4 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
5
 

 

 

Resumo: A implantação da horta na Unidade Demonstrativa tem permitido uma melhor 

assimilação dos conteúdos teóricos da disciplina de Olericultura, devido às atividades de 

planejamento, tratos culturas, fitossanitários e colheita. Objetivou-se por meio deste trabalho 

o cultivo de abobrinha de tronco e de diferentes variedades de pimenta, durante os meses de 

julho a dezembro de 2017. Para um desenvolvimento satisfatório das culturas foi realizado a 

correção do solo com a aplicação de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) nas doses de 2,6 

kg/canteiro e 4 kg/canteiro para as culturas de abobrinha e pimentas, respectivamente, com 

intuito de elevar a saturação por bases a 70%. Foram aplicados 12 kg de esterco bovino, 32 

gramas de ureia, 667 gramas de superfosfato simples e 53 gramas de cloreto de potássio no 

canteiro de abobrinha com dimensão de 0,80 x 10 metros. No canteiro da pimenta (1,20 x 10 

m) foram aplicados 30 kg de esterco bovino, 80 gramas de ureia, 2000 gramas de superfosfato 

simples e 96 gramas de cloreto de potássio. Abobrinha de Tronco Caserta foi semeada com 

espaçamento de 1,00 x 1,00, sendo cultivada uma linha com dez plantas totais no canteiro. As 

mudas de pimentas foram transplantas com espaçamento de 1,00 x 0,50 m, sendo compostas 

por duas plantas de Pimenta Iberaba Jalapenho, oito de Pimenta Caynne e dez plantas das 

variedades de Pimenta Malagueta, Arari Bode Amarela, BRS Moema (biquinho). Na 

adubação de cobertura da cultura de abobrinha serão aplicados 75 gramas de ureia e 80 

gramas de cloreto de potássio, parceladas em duas vezes, com 30 dias após a emergência e 25 

dias após a primeira cobertura. Para as variedades de pimentas serão adicionados 320 gramas 

de ureia e 384 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 

e 90 dias após o transplante. Estima-se que as colheitas serão realizadas com 45 e 110 dias 

após a semeadura para as culturas de abobrinha e pimentas. 

 

Palavras-chave: Curcubita pepo, Capsicum spp., Olericultura. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; alicenevesramos75@gmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; tomazgeovana2@gmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; jaquelineeleóterio12@gmail.com 

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; paulamonik.1804@gmail.com 

5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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IMPLANTAÇÃO DAS CULTURAS DE RÚCULA E TOMATE NA
UNIDADE DEMONSTRATIVA DE OLERICULTURA

ALAN HENRIQUE SCHUSTER DA SILVA1

BRUNO HENRIQUE ALVES2

DIEGO CHRISTOFER MARQUES CANDIDO3

GUYLHERME CASTANHO KRAUSE4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo: As implantações de canteiros hortícolas contribuem com a aprendizagem prática da
disciplina de Olericultura do Curso Técnico em Agropecuária. Objetivou-se por meio deste
trabalho o cultivo das culturas de rúcula e tomate híbrido entre o período de julho a dezembro
de  2017  no  IFMT,  Campus de  Alta  Floresta  -  MT.  Na  área  destinada  ao  cultivo  dessas
hortícolas foram aplicados 4 kg em 12 m2 e 2,6 kg em 8 m2 de calcário dolomítico filler
(PRNT 104%) para as culturas de rúcula e tomate, respectivamente, com intuito de elevar a
saturação  por  bases  a  70%.  Após  trinta  dias,  foram realizadas  as  adubações  orgânicas  e
minerais no plantio, com a aplicação de 60 kg de esterco bovino, 80 gramas de ureia, 2667
gramas de superfosfato simples e 48 gramas de cloreto de potássio para o canteiro destinado
ao cultivo da rúcula. Já para o tomate híbrido Akrai foram aplicados 8 kg de esterco bovino,
71 gramas de ureia, 3733 gramas de superfosfato simples e 107 gramas de cloreto de potássio.
No canteiro do grupo das folhosas foram implantadas três linhas de cada rúcula, totalizando
1200 plantas. No canteiro da solanácea foi introduzida apenas uma linha central de cultivo,
totalizando 20 plantas tutoradas por fitilho. As adubações de cobertura para as cultivares de
rúcula foram de 320 gramas de ureia e 192 gramas de cloreto de potássio, parcelados em três
vezes em 15, 30 e 40 dias após a germinação. E para o tomate foram 640 gramas de ureia e
960 gramas de cloreto de potássio, parcelados em seis vezes em 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias
após o transplante e 1600 gramas de superfosfato simples em dose única após 15 dias do
transplante. A colheita da rúcula ocorreu 40 dias após a semeadura e a do tomate ocorrerão 60
dias após a o transplantio.  Espera-se que no término do trabalho haja maior aquisição de
conhecimento  prático  sobre  planejamento,  tratos  culturais  e  fitossanitários  utilizados  na
olericultura,  bem  como  melhorias  no  hábito  alimentar  dos  discentes  e  servidores  da
instituição.

Palavras-chave: Eruca sativa L., Horta escolar, Solanum lycopersicum L.

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; alan.hschustersilva@gmail.com
2 Estudante  do  curso  Técnico  Agropecuária;  IFMT  –  Campus  Alta  Floresta;

brunohenriquealves2000@gmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; diegocmcandido@gmail.com
4 Estudante  do  curso  Técnico  Agropecuária;  IFMT  –  Campus  Alta  Floresta;

guylhermekrause789@hotmail.com
5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com
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CULTIVO DE PIMENTÃO E COUVE-FOLHA CONSORCIADA COM
COENTRO NA HORTA ESCOLAR

ANA LAURA DECIAN RODRIGUES1

GABRIEL PINHEIRO CARDOSO NASCIMENTO2

KÉVELLYN DE SOUZA DA SILVA3

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA4

Resumo:  Objetivou-se  com  este  trabalho  realizar  o  cultivo  de  pimentão  e  couve-folha
consorciada com coentro na unidade de Olericultura, durante os meses de julho a dezembro de
2017. Foi realizado o preparo e correção do solo, sendo aplicados 3,3 kg em 10 m2 e 4 kg em
12 m2 de calcário dolomítico filler (PRNT 104%) para os canteiros de Pimentão e Couve-
folha, respectivamente. Após trinta dias, o canteiro do pimentão com dimensões de 1,00 x 10
metros  foi  adubado  com 30  kg  de  esterco  bovino,  80  gramas  de  ureia,  2000  gramas  de
superfosfato  simples  e  96  gramas  de  cloreto  de  potássio.  No  canteiro  da  Couve-folha  e
Coentro com dimensões de 1,20 x 10 metros foram aplicados 36 kg de esterco bovino, 80
gramas de ureia, 2667 gramas de superfosfato simples e 96 gramas de cloreto de potássio.
Foram transplantadas as mudas de Pimentões Yolo Wonder (verde) e All Big (vermelho) no
espaçamento de 0,80 x 0,50 metros, totalizando duas linhas de cultivo com 20 plantas cada.
As mudas de Couve Manteiga da Geórcia foram transplantadas no espaçamento de 1,00 x
0,50 metros, com duas linhas de cultivo e 40 plantas. O Coentro Verdão foi semeado entre as
duas linhas de Couve, com o espaçamento de 0,25 x 0,10 metros, totalizando 4 linhas de
cultivo de 400 plantas. Serão aplicadas nas adubações de cobertura do pimentão 320 gramas
de ureia e 384 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75
e 90 dias após o transplante. Para a cultura da couve-folha e coentro serão aplicados 320
gramas de ureia e 384 gramas de cloreto de potássio na cobertura, parceladas em três vezes,
com 20, 40 e 60 dias após o transplante. As colheitas serão efetuadas com 100, 90 e 40 dias
após  a  semeadura  para  as  culturas  do  pimentão,  couve-folha  e  coentro,  respectivamente.
Espera-se  com o  término  do  projeto  maior  conhecimento  prático  referente  ao  cultivo  de
olerícolas,  principalmente  com  o  planejamento  e  os  manejos  recomendados  para  cada
hortaliça.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. acephala, Capsicum annuum L., Olericultura.

1 Estudante  do  curso  Técnico  Agropecuária;  IFMT  –  Campus  Alta  Floresta;
aninhadecianrodrigues@gmail.com

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; babybofi@hotmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; kevllynsouza51@gmail.com
4 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com
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EFEITOS DO CHORUME SOBRE A DIVERSIDADE DA
ENTOMOFAUNA EM UM CÓRREGO DE PARANAÍTA, MATO

GROSSO

TAYNARA DE SOUZA FERNANDES1

MATHEUS PASCOAL HEINZEN2

GIOVANNA MARTINS DOMINGOS3

                                                                                  DENIS SILVA NOGUEIRA4

                                                                                                            FELIPE BOZ5 

 Resumo:  A entomofauna  aquática  corresponde  a  um  grupo  formado  por  insetos  que
desempenham  papéis  importantes  nos  ecossistemas  aquáticos  e  terrestres,  pois  estão
envolvidos no fluxo de energia ao longo dos ecossistemas, decomposição da matéria orgânica,
e  na  reciclagem de  nutrientes.  A entomofauna  aquática  compõem os  macroinvertebrados
bentônicos, que incluem os insetos aquáticos, as minhocas d’ água, larvas de mosquito entre
outros, especialmente os organimos de habitat bentônico, isto é, que habitam o fundo de rios e
lagos aderidos a pedras, cascalhos e folhas ou enterrados na lama ou areia. Estes organismos
desenvolvem algumas funções  importantes,  sendo ótimos bioindicadores da qualidade das
águas  nos  ambientes  aquáticos,  pois  possuem  características  sésseis,  ciclo  de  vida
relativamente longo e são de fácil visualização. Estes organismos podem ser contaminados
por compostos tóxicos presentes no chorume produzido em depósitos de resíduos sólidos,
localizados próximos aos corpos d’água. Neste estudo avaliaremos os efeitos da contaminação
por chorume em corpos d’água localizados próximo ao lixão da cidade de Paranaíta, Mato
Grosso, utilizando insetos aquáticos bioindicadores como ferramentas na avaliação ambiental.
Serão selecionados dez sítios de amostragem antes e dez depois das áreas de deposição de lixo
com influência do chorume diretamente nos corpos d’água da região. As comparações dos
efeitos  do  chorume  sobre  a  diversidade  e  abundância  da  entomofuana  aquática  serão
realizadas por meio de testes de comparação de médias usando teste t de Student. Espera-se
que a diversidade, abundância e a composição de insetos aquáticos seja afetada pelo chorume,
consequentemente diminuindo o tamanho das populações locais abaixo da zona de impacto,
bem como a diversidade de grupos taxonômicos, e a composição entomológica. Espera-se
ainda que os grupos mais sensíveis a poluição ou degregação dos ecossistemas aquáticos,
pertencentes  às  ordens  Plecoptera,  Eplmeroptera  e  Trichoptera  sejam os  organimos  mais
afetados devido à influência do chorume. Todavia se o chorume que possui alto potencial
tóxico para os seres vivos quanto para o meio ambiente, ao chegar aos lençóis freáticos ou
corpos d’ água, pode acarretar graves consequências.

Palavras-chave: Bioindicadores ambientais, Lixões, Qualidade da água, Insetos aquáticos.

1Estudante  do  curso  Técnico  em  Administração;  IFMT  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
Paranaíta; taynarasouzafernandes@gmail.com
2Estudante  do  curso  Técnico  em  Administração;  IFMT  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
Paranaíta. matheushistoria2016@hotmail.com
3Estudante  do  curso  Técnico  em  Administração.  IFMT  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
Paranaíta; giovannamartinsdomingos@outlook.com.
4 Doutor em Ecologia e Evolução; IFMT- Campus Alta Floresta; denis.nogueira@alf.ifmt.edu.br
5Licenciatura em Química; IFMT- Campus Alta Floresta; felipe_boz@yahoo.com.br
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CULTIVO DE TOMATE SAN MARZANO E REPOLHO
CONSORCIADO COM SALSA

DANILO BENICIO DOS SANTOS 1

RAFAEL DA CONCEIÇÃO SANTOS2

MATEUS FERREIRA DA SILVA 3

ANTHONI DIAS DE SOUZA4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo:  O trabalho da horta  escolar  no Instituto Federal  de Mato Grosso,  Campus Alta
Floresta  –  MT  proporcionou  conhecimento  teórico  e  prático  na  área  de  Olericultura.
Objetivou-se por meio do presente trabalho o cultivo de Tomate San Marzano e Repolho
consorciado  com salsa,  durante  os  meses  de  julho  a  dezembro  de  2017.  Foi  realizada  a
correção do solo com a aplicação de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) nas quantidades
de 3,3 kg/canteiro e 2,6 kg/canteiro para as culturas de repolho e tomate, respectivamente. Na
adubação de plantio  foram aplicados 30 kg de esterco bovino,  67 gramas de ureia,  2222
gramas de superfosfato simples e 80 gramas de cloreto de potássio no canteiro de repolho,
com dimensão  de  1,00  x  10  metros.  Para  o  canteiro  do  tomate  (0,80  x  0,50  m)  foram
adicionados 8 kg de esterco bovino, 71 gramas de ureia, 3733 gramas de superfosfato simples
e 107 gramas de cloreto de potássio. O repolho foi cultivado no espaçamento de 0,80 x 0,50
m, com 20 plantas de Repolho Louco de Verão e Repolho Roxo. Foram semeadas duas linhas
de Salsa Graúda Portuguesa entre as linhas de Repolho, com espaçamento de 0,40 x 0,05 m,
totalizando 400 plantas. Transplantou-se as mudas de tomate com espaçamento de 1,00 x 0,50
m,  sendo  cultivada  apenas  uma  linha  central  no  canteiro,  constituída  por  20  plantas.  A
adubação de  cobertura  será aplicada nas  doses  de 267 gramas  de ureia  e  320 gramas  de
cloreto de potássio, parceladas em três vezes, com 20, 40 e 60 dias após o transplante do
repolho. Para a cultura do tomate serão aplicados 640 gramas de ureia e 960 gramas de cloreto
de potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante do
tomate e 1600 gramas de superfosfato simples em dose única após 15 dias do transplante.
Espera-se que as colheitas sejam realizadas 80, 110 e 130 dias após a semeadura para as
culturas de salsa, tomate e repolho, respectivamente.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, Horta escolar, Solanum lycopersicum L.

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; dbatera123@gmail.com
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PRODUÇÃO DO CAPIM BRS QUÊNIA (Panicum maximum Jacq.)
SUBMETIDO A DOSES DE ADUBAÇÃO NITROGENADA

SAMOEL OLIVEIRA DE CASTRO1

FERNANDO LUIZ SILVA2

KAROLINE HEIDRICH3

MARCUS HENRIQUE MARTINS SILVA4

SORAIA OLIVASTRO TEIXAIRA5

Resumo: O município de Alta Floresta é um dos maiores produtores de gado do estado de
Mato Grosso e ao considerar a crescente demanda pelo uso do solo na região, seja para a
preservação ambiental ou para os avanços da agricultura, torna-se necessária a intensificação
da pecuária. Nesse cenário, uma nova cultivar de Panicum, a cv. BRS Quênia, pode ser uma
alternativa para essa intensificação, pois trata-se de um capim de porte médio que possui
folhas  macias  e  colmos  tenros,  com  alto  perfilhamento  e  fácil  manejo.  Levando  essas
informações em consideração em agosto de 2017 deu-se inicio a esta pesquisa. O presente
trabalho objetiva avaliar em vasos a taxa de germinação, a produção de matéria seca e a
composição bromatológicas da BRS Quênia, sob diferentes níveis de adubação nitrogenada. O
experimento  consiste  em  5  tratamentos  sendo  uma  testemunha  e  4  doses  de  adubação
nitrogenada (50, 100, 150 e 300 kg de N ha-1 ano-1). Será determinada a taxa de germinação 30
dias após a semeadura e após 90 dias, será realizado o primeiro corte da forragem, mantendo
uma altura de 30 cm do solo, ocorrendo outros 4 cortes subsequentes a cada 30 dias. Ao final
do experimento serão coletadas amostras da parte aérea de cada tratamento e realizadas as
seguintes análises bromatológicas, tais como Proteína Bruta, Extrato Etéreo, Matéria Mineral,
Fibra em Detergente Neutro e Fibra em Detergente Ácido. Espera-se que a cv. BRS Quênia,
dentro das condições experimentais, apresente alta produção e correlação significativa com a
adubação nitrogenada. Quanto a bromatologia é esperado que a BRS Quênia demonstre o alto
potencial nutricional, com vista a nutrição animal. 

Palavras-chave: Forragicultura, Pastagem, Pecuária.
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Resumo: A gestão estratégica empresarial tem como função a coordenação, monitoramento e 

avaliação das atividades do negócio. A consultoria empresarial, nesse contexto, realiza um 

diagnóstico geral por meio da auditoria empresarial. O objeto deste estudo trata-se de uma 

microempresa familiar que atua no ramo de loja de conveniência e locação, situada em Alta 

Floresta no estado de Mato Grosso, que enfrenta problemas no resultado operacional. A 

instituição apresenta sinais de deficiências no planejamento, estruturação do negócio e 

principalmente na gestão. Uma empresa é como um organismo vivo que nasce, cresce e 

morre. Porém, sua morte pode ser prorrogada ou evitada, se for bem administrada 

financeiramente, pois um empreendimento em boa situação financeira não entra em 

insolvência. Após análises e estudos do caso, serão postos em prática as propostas de 

resolução dos problemas diagnosticados e verificados os resultados operacionais, para que 

possamos chegar às conclusões deste estudo tendo as evidências para as tomadas de decisões 

necessárias à empresa. Parte-se da hipótese de que o controle de estoque, fluxo de caixa, 

retiradas financeiras, bem como o pagamento de despesas pessoais, salários e/ou pró-labore 

não são devidamente administrados. O estudo tem os seguintes objetivos: analisar o 

funcionamento, aplicar um plano de ação a fim de corrigir os processos, mudar a cultura 

organizacional, alavancar os resultados, fazer uma reengenharia e avaliação 360 graus. Com a 

conclusão deste estudo de caso, visamos também construir uma visão organizacional 

sistêmica junto ao proprietário e funcionários, implantando uma cultura organizacional com 

diretrizes que norteiem a empresa rumo aos seus objetivos de forma eficiente e eficaz.  

  

Palavras-chave: Alta Floresta/MT, Assessoria empresarial, Consultoria, Empresa familiar. 
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MUTAGENICIDADE DE ALLIUM CEPA EM RESPOSTA À 

CONTAMINAÇÃO POR CHORUME NO LIXÃO DE PARANAÍTA 
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 Resumo: O chorume é um caldo escuro e ácido, de cheiro típico e desagradável, proveniente 

da decomposição da matéria orgânica depositada nos grandes lixões e nos aterros sanitários. 

Possui alto potencial tóxico e concentração de metais pesados, sendo extremamente 

prejudicial aos seres vivos. A contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais 

pelo chorume pode acarretar graves consequências para a saúde pública, o que se deve a 

grande toxicidade de seus compostos. Devido a isso o chorume pode causar elevadas taxas de 

mutação na divisão celular dos organismos, levando à mortalidade e deficiência no 

crescimento. O objetivo desse trabalho é diagnosticar danos causados pelo chorume ao 

ambiente, principalmente ao solo e águas superficiais, e seu efeito mutagênico sobre 

organismos experimentais de cebola Allium cepa. O teste de mutagenicidade em A. cepa será 

realizado segundo protocolo proposto por Poletto et al. (2011), a partir da identificação de 

aparecimento de micronúcleos adicionais no citoplasma das células das raízes da cebola. Os 

bulbos de Allium cepa serão postos para germinar imersos em solução de amostras de solo e 

água contaminadas e livres de contaminação. A água e solos contaminados serão obtidas no 

lixão da cidade de Paranaíta. As mudas de cebola serão incubadas por um período de 7 dias e 

plantadas em bandejas em blocos casualisados, seguindo o seguinte desenho experimental: 1) 

sob condições controladas com solo normal irrigadas com água livre de chorume; 2) 

cultivadas em solo normal mas irrigadas com água contaminada por chorume; 3) cultivadas 

em solo contaminado e irrigadas com água livre de chorume; 4) cultivadas em solo 

contaminado e irrigadas com água contaminada por chorume. Será feita observação em 

microscópio para detectar alterações mutagênicas visíveis, e a frequência da ocorrência de 

mutações será utilizada como variável resposta e os blocos casualisados com dois fatores 

como os preditores nas análises de variância ANOVA. A partir dos resultados espera-se 

identificar se a contaminação por chorume está associada à contaminação do solo e da água e 

se o nível de contaminação é suficiente para causar mutagenicidade em organismos vivos. 

 

Palavras-chave: Mutagenicidade, Chorume, Allium cepa, Contaminação. 
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 Resumo: A Termodinâmica é o ramo da Física que estuda as relações de troca entre o calor e 

o trabalho realizado na transformação de um sistema físico, quando esse interage com o meio 

externo. Ou seja, ela estuda como a variação da temperatura, da pressão e do volume interfere 

nos sistemas físicos. O experimento a seguir mostra os efeitos dessa variação sobre os 

materiais, além de abordar essas grandezas, envolve também conceitos de mudanças de estado 

físico. O objetivo desse projeto é apoiar as aulas práticas dentro do Instituto, partindo da 

premissa de que facilitam o entendimento dos discentes sobre a matéria proposta. Para o 

experimento precisa-se de coisas simples: 1) uma lata de alumínio, daquelas que contém 

refrigerante; 2) água; 3) luva,  pinça ou garra capaz de segurar a lata; 4) recipiente transparente 

com boca larga; 5) fogão ou outra fonte de calor. O experimento deve ser feito da seguinte 

forma: 1) coloque água gelada dentro da tigela grande, quase a enchendo, e reserve; 2) coloque 

um pouquinho de água na lata de alumínio; 3) com a ajuda da garra, aqueça a lata na chama e 

depois da ebulição, espere até começar a sair vapor; 4) retire a lata rapidamente do fogo e 

coloque-a no recipiente de modo que sua boca fique completamente dentro da água fria. Em 

resumo, a energia cinética aumenta devido à alta temperatura. No instante em que esta é 

mergulhada na água contida no recipiente, a energia cinética e o volume diminuem e a lata 

comprime-se instantaneamente, ou seja, implode. Colocar em prática a matéria estudada 

contribuiu com a aprendizagem das turmas, foi constatado que com esse tipo de experimento 

a compreensão da relação entre volume, pressão e temperatura e as reações ocorridas durante 

o processo foi facilitada para os discentes. 

 

Palavras-chave: Termodinâmica, Experimento, Lata, Implosão. 
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CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS INTEGRADOS AO
ENSINO MÉDIO REGULAR DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA

MARIA BETANIA PEIXOTO COSTA¹

Resumo: Trata-se de uma Pesquisa de Campo em andamento, com o objetivo de conhecer as
causas da evasão escolar nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Regular do IFMT –
Campus Alta Floresta, tendo como técnica de coleta de dados o questionário semi estruturado-
on line - e universo pesquisado ex alunos com transferências internas e externas nos anos
letivos de 2015 e 2016, conforme dados constates no Q-Acadêmico no Campus Alta Floresta,
sistema de registros acadêmicos utilizado no IFMT.  Tem-se como hipóteses para a causa da
evasão no Campus: situações de cunho socioeconômico que impossibilitam a manutenção do
almoço/lanche,  considerando  o  período  integral  do  curso,  acesso  ao  transporte  e  a  carga
horária  excedente  à que consta no PPC dos cursos -fora do horário de aula,  imposta  aos
discentes, através de trabalhos e atividades extraclasse. Com relação ao tema deste trabalho,
ressalta-se que no Brasil, talvez devido à incipiência do processo de democratização da escola
técnica de nível médio, deparamo-nos com a escassez de literatura sobre evasão escolar na
escola técnica de nível médio. Apesar disso, partindo do entendimento que a democratização
do ensino abrange o acesso dos estudantes à escola e, indubitavelmente, sua permanência e
êxito  nos  estudos,  podemos  constatar  que  a  evasão  escolar  é  um problema  que  desafia,
também, escolas de ensino técnico profissionalizante. Especificamente, nos Institutos Federais
–IFs, cuja função social está atrelada à perspectiva de inclusão, a evasão escolar materializa-
se como instrumento de exclusão, colocando limites ao alcance do objetivo dos IFs. No IFMT
-  Campus Alta Floresta, nos referidos anos letivos, o índice de evasão inquietou o Serviço
Social  do  Setor  de  Assistência  Estudantil,  levando  à  constatação  da  importância  do
conhecimento das causas desta realidade, a partir da análise de dados oriundos dos próprios
alunos  evadidos,  como  suporte  às  ações  de  Permanência  e  êxito  da  instituição.
Consequentemente,  com  o  resultado  desta  pesquisa,  espera-se  obter  embasamentos
sustentáveis na busca de alternativas eficientes de enfrentamento da evasão escolar no IFMT –
Campus Alta Floresta.

Palavras-chave: Evasão escolar, Permanência e êxito, Ensino Técnico Profissionalizante.
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CULTIVO DE TOMATE CORAÇÃO E PEPINO CAIPIRA NA HORTA
ESCOLAR DO IFMT
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HADRIELE LORRANE DIAS DOS SANTOS2

TAINARA ALVES PINTO3

VITÓRIA DOS SANTOS BEREGULA4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo:  A horta  escolar  tem  o  propósito  de  proporcionar  o  conhecimento  prático  dos
conteúdos  abordados  na  disciplina  de  Olericultura,  desde  o  planejamento  hortícola  até  o
procedimento de colheita. Objetivou-se por meio deste projeto o cultivo de Pepino Caipira e
Tomate Coração Vermelho no IFMT, Campus Alta Floresta – MT, durante os meses de julho a
dezembro de 2017.  Os canteiros  foram corrigidos com a aplicação de 2,6 kg de calcário
dolomítico  Filler  (PRNT 104%) nos  canteiros,  para  elevar  a  saturação  por  bases  a  70%.
Foram aplicados na adubação de plantio 20 kg de esterco bovino, 64 gramas de ureia, 1333
gramas de superfosfato simples e 133 gramas de cloreto de potássio para a cultura de pepino e
8 kg de esterco bovino,  72 gramas de ureia,  3733 gramas de superfosfato simples  e  107
gramas de cloreto de potássio para tomate.  O pepino caipira  foi  semeado diretamente no
canteiro com dimensão de 0,8 x 10 m, no espaçamento de 2,00 x 1,00, sendo cultivada uma
linha com 10 plantas tutoradas na rede. As mudas de tomate foram transplantadas no canteiro
com dimensão de 0,80 x 10 m, no espaçamento de 1,00 x 0,50 m, com uma linha de cultivo
no centro do canteiro, sendo composta por 20 plantas tutoradas por fitilho. A adubação de
cobertura será realizada com a aplicação de 149 gramas de ureia e 200 gramas de cloreto de
potássio, parceladas em três vezes, com 20, 40 e 60 dias após a germinação do pepino. As
plantas  de tomate  serão  adubadas  com 640 gramas  de  ureia  e  960 gramas  de  cloreto  de
potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante e 1600
gramas de superfosfato simples em uma única dose na primeira cobertura. Espera-se que aos
55 e 90 dias após a semeadura seja realizado o processo de colheita para as culturas de pepino
e tomate coração, respectivamente.

Palavras-chave: Cucumis sativus, Olericultura, Solanum melongena L.
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CULTIVO DE BETERRABA E TOMATE RASTEIRO NO IFMT,
CAMPUS ALTA FLORESTA - MT
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Resumo: O intuito deste trabalho foi de realizar o cultivo de Beterraba Itapuã 202 e Tomate
Rasteiro Rio Grande na Unidade Demonstrativa de Olericultura, localizada no IFMT, Campus
Alta Floresta – MT, durante o período de julho a dezembro de 2017. A correção do solo foi
efetuada  com a aplicação de  4 e  3,2 kg de calcário  dolomítico  Filler  (PRNT 104%) nos
canteiros de beterraba e tomate, respectivamente. Nas adubações de plantio foram aplicados
para a cultura da beterraba 60 kg de esterco bovino, 160 gramas de ureia, 2000 gramas de
superfosfato simples e 480 gramas de cloreto de potássio e para a cultura do tomate 9,6 kg de
esterco bovino, 51 gramas de ureia, 2240 gramas de superfosfato simples e 160 gramas de
cloreto de potássio. As dimensões dos canteiros de beterraba e tomate foram de 1,20 x 10 m e
0,80 x 12 m, sendo cultivadas quatro linhas no primeiro canteiro e apenas uma linha central
no segundo. A Beterraba Itapuã 202 foi semeada diretamente no canteiro com espaçamento de
0,30 x 0,10 metros, compondo 400 plantas na área de 12 m2. As mudas de Tomate Rasteiro
Rio Grande foram transplantados com espaçamento de 1,00 x 0,25 m, totalizando 48 plantas
na  área  de  9,6  m2.  Ao  decorrer  do  crescimento  da  cultura  da  beterraba  será  realizada  a
adubação de cobertura, com a dose de 107 gramas de ureia após 30 dias da germinação. Para
o  grupo da  solanácea  serão fornecidos  205 gramas  de  ureia  e  160 gramas  de  cloreto  de
potássio, parceladas em duas vezes, com 25 e 50 dias após o transplante e 960 gramas de
superfosfato simples. Com 75 e 120 dias após a semeadura espera-se realizar as colheitas de
beterraba e tomate, sendo este último recomendado para a preparação de extrato de tomate.  

Palavras-chave: Beta vulgaris L., Horta escolar, Olericultura, Solanum lycopersicum L.
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CULTIVO DE CENOURA E PEPINO CONSERVA NA ÁREA DE
OLERICULTURA DO IFMT
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Resumo: Objetivou-se por meio deste trabalho o cultivo de pepino em conserva e diferentes
variedades de cenoura na área de Olericultura do IFMT, Campus Alta Floresta – MT, entre os
meses de julho a dezembro de 2017. O solo foi preparado e calcareado no dia 11 de julho com
a aplicação de 4 e 2,6 kg de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) nas culturas da cenoura
e pepino, respectivamente, para promover a elevação da saturação por bases a 70%. Aplicou-
se nas adubações de plantio as doses de 48 kg de esterco, 96 gramas de ureia, 2667 gramas de
superfosfato simples e 256 gramas de cloreto de potássio para o canteiro da cenoura, que
apresentava dimensão de 1,20 x 10 m. O mesmo procedimento foi efetuado no canteiro do
pepino (0,80 x 10 m), com a aplicação de 20 kg de esterco, 64 gramas de ureia, 1333 gramas
de  superfosfato  simples  e  133  gramas  de  cloreto  de  potássio.  As  variedades  de  cenoura
semeadas diretamente foram Alvorada, Nantes, Brasília e Cosmic, com espaçamento de 0,30
x 0,05 m,  totalizando quatro  linhas  de  cultivo,  sendo uma para  cada  variedade com 200
plantas em dez metros lineares. No dia 11 de agosto o Pepino Conserva Wiscosin foi semeado
diretamente no canteiro com espaçamento de 2,00 x 1,00, sendo cultivada uma linha central
de 10 plantas. A adubação de cobertura da cenoura será efetuada com a aplicação de 224
gramas de ureia e 384 gramas de cloreto de potássio, sendo parceladas em duas vezes, com 20
e 40 dias após a germinação. Para a cultura do pepino serão fornecidos 150 gramas de ureia e
200 gramas de cloreto de potássio, parceladas em três vezes, com 20, 40 e 60 dias após a
germinação. Espera-se realizar a colheita das culturas de pepino e cenoura após o período de
55 e 100 dias da semeadura.

Palavras-chave: Cucumis sativus L., Daucus carota L., Horta escolar.
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CULTIVO DE PEPINO AODAI E TOMATE CEREJA NA HORTA
ESCOLAR
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Resumo: Objetivou-se por meio deste trabalho realizar o cultivo de Pepino Aodai e Tomate
Cereja  na  Unidade  de  Olericultura  do  IFMT,  Campus Alta  Floresta  –  MT.  Durante  a
preparação e levantamento dos canteiros, foi efetuada a correção do solo com aplicação de 2,6
kg de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) nos canteiros, para elevar a saturação por bases
a 70%. Após trinta dias de reação, os canteiros foram adubados com 20 kg de esterco bovino,
64 gramas de ureia, 1333 gramas de superfosfato simples e 133 gramas de cloreto de potássio
para a cultura do pepino e 8 kg de esterco bovino, 71 gramas de ureia,  3733 gramas de
superfosfato  simples  107  gramas  de  cloreto  de  potássio  para  o  tomate.  O  Pepino  Aodai
Melhorado foi semeado diretamente no canteiro de 0,80 x 10 m, com espaçamento de 2,00 x
1,00 m,  sendo cultivada  uma linha  central  com 10 plantas.  As  mudas  de  Tomate  Cereja
Vermelho foram transplantadas no canteiro de 0,80 x 10 m, com espaçamento de 1,00 x 0,50
m, com uma linha de cultivo central, composta por 20 plantas. As adubações de coberturas
serão realizadas nas quantidades de 150 gramas de ureia e 200 gramas de cloreto de potássio,
parceladas em três vezes, com 20, 40 e 60 dias após a germinação do pepino. Para a cultura do
tomate serão efetuadas as adubações de 640 gramas de ureia e 960 gramas de cloreto de
potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante e 1600
gramas de superfosfato simples na primeira cobertura. As colheitas de pepino e tomate cereja
serão realizadas 70 e 95 dias após a semeadura, respectivamente. Espera-se que no término
dos cultivos os discentes tenham maior conhecimento prático e teórico sobre os métodos de
planejamento,  propagação de  plantas,  semeadura,  confecções  de  canteiros,  tratos  culturas,
tratos fitossanitários e momento de colheita adequado das hortícolas. 

Palavras-chave: Cucumis sativus L., Olericultura, Solanum lycopersicum L.
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CULTIVO DE ABÓBORA BRASILEIRINHA E BERINJELA NA
UNIDADE DEMONSTRATIVA DE OLERICULTURA

FERNANDA LEAL CALICCHIO SANTOS1

NÁTALY VITÓRIA ALMEIDA2

MARIA EDUARDA ZAMBRINI DALL'IGNA3

MARIA EDUARDA REALTO LOPES4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo:  Objetivou-se com este  trabalho realizar o cultivo da Abóbora BRS brasileirinha
(Cucurbita moschata L.) e Berinjela (Solanum melongena L.) cultivares Florida e Longa na
Unidade Demonstrativa de Olericultura, localizado no IFMT, Campus de Alta Floresta – MT.
A correção do solo foi efetuada no dia 11 de julho com a aplicação de 2,6 e 4 kg/canteiro de
calcário dolomítico Filler (PRNT 104%), para obter a saturação por bases de 70% no solo
para as culturas de abóbora (Cucurbitácea) e berinjela (Solanácea). As adubações de plantio
foram de 12 kg de esterco bovino, 32 gramas de ureia, 666 gramas de superfosfato simples e
54 gramas de cloreto de potássio para a cultura da abóbora e 48 kg de esterco bovino, 108
gramas de ureia, 1333 gramas de superfosfato simples e 128 gramas de cloreto de potássio
para  a  cultura  da  berinjela.  No dia  11  de  agosto  a  cultura  do  grupo da  cucurbitácea  foi
semeada diretamente no canteiro (0,80 x 10 m) com o espaçamento de 3,00 x 1,00, sendo
cultivada apenas uma linha central com 10 plantas. As mudas das berinjelas foram semeadas
no dia 2 de agosto, sendo transplantadas dia 25 de agosto no canteiro com dimensão de 1,20 x
10  m,  onde  foram  cultivadas  duas  linhas  com  espaçamento  de  1,00  x  0,50  m,  sendo
constituídas por vinte plantas tanto de Berinjela Florida Market quanto de Berinjela Longa.
Foram aplicadas  as  doses  de  75  gramas  de ureia  e  80 gramas  de  cloreto  de  potássio  na
adubação de cobertura da cultura da abóbora, sendo parceladas em duas vezes, com 30 dias
após  a  emergência  e  25  dias  após  a  primeira  aplicação.  Para  a  cultura  da  berinjela  as
adubações de cobertura foram 160 gramas de ureia  e  192 gramas de cloreto de potássio,
parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante. Espera-se que
as culturas de abóbora e berinjela sejam colhidas com 70 e 110 dias após a semeadura.
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POTENCIAL DE CONSUMO DE PRODUTOS ORGÂNICOS NO
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT
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Resumo: A presença de agrotóxicos nos produtos alimentícios tem causado várias discussões
em relação aos fatores negativos que os mesmos podem ocasionar na saúde humana e no meio
ambiente.  Uma  alternativa  são  os  produtos  orgânicos,  que  são  considerados  alimentos
saudáveis, devido a sua produção não utilizar agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, bem como
promover  práticas  sustentáveis.  Assim,  objetivou-se  analisar  o  potencial  do  mercado
consumidor  de produtos  orgânicos  no município de Alta  Floresta  – MT. Os dados foram
obtidos  por  meio  de  questionários  aplicados  a  120  entrevistados,  localizados  em
supermercados,  mercearias  e  feiras  livres.  Os  resultados  foram  analisados  utilizando
ferramentas  da  estatística  descritiva,  como  número  de  observações  e  frequência  de
distribuições. Dos 120 entrevistados, 56% eram do sexo masculino e 44% do feminino, sendo
que 70% apresentavam faixa etária até 20 anos de idade, estando 62% com o ensino médio
incompleto.  Em relação ao consumo, 69% dos entrevistados responderam que consumiam
orgânicos, 26% não realizavam o consumo, entretanto, poderiam inicia-lo e apenas 5% não
consumiam  e  nem  apresentavam  o  interesse  de  incluí-los  na  sua  dieta  alimentícia.  A
frequência  no  consumo  dos  alimentos  foi  de  38%  com  ingestões  alternadas  entre
convencionais e orgânicos, 31% com consumo continuamente e 31% responderam que em
nenhum momento realizaram a ingestão de orgânicos. Em relação ao custo de aquisição dos
produtos,  58%  dos  entrevistados  assumiram  que  poderiam  pagar  um  preço  maior  pelos
produtos  orgânicos  em  comparação  com  os  convencionais.  Dentre,  os  preços  29%
responderam que pagariam 5% a mais pelo produto, entretanto, 42% preferiram adquirir os
produtos com o mesmo valor econômico que os demais.  Dos entrevistados, 54% procuravam
durante as suas compras por produtos orgânicos e 52% assumiram que iriam para um local
específico de venda caso soubessem. Dos produtos mais consumidos, as verduras orgânicas
são as preferidas pelos consumidores, sendo que 35% são motivados a comprar, devido os
efeitos positivos para a saúde. Além disso, dos entrevistados 75% definiram corretamente o
conceito  de  produtos  orgânicos.  Dessa  forma,  mesmo  75%  dos  entrevistados  definirem
corretamente o conceito de produtos orgânicos, ainda são necessários maiores divulgações e
conscientização sobre os produtos orgânicos e seus benefícios para a saúde humana.
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CONSTRUÇÃO DE BATERIA ATRAVÉS DE LARANJAS EM
CIRCUITO
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Resumo: Frutas ácidas são saborosas e capazes de produzir eletricidade, que pode ser apro-
veitada  facilmente.  Esses  frutos  são  ecológicos,  baratos e  reutilizáveis. Este  trabalho tem
como objetivo demonstrar na prática os princípios da condutividade e substitutos para as for-
mas convencionais de energia que não poluem o meio ambiente e são semelhantes em eficá-
cia. O experimento foi realizado por meio de confecção e teste de uma bateria energizada por
laranjas, cobre e zinco afim de gerar energia para acender um led de 1,5 Volts. A bateria con-
siste em um circuito em série, no qual foram inseridos o zinco e o cobre alternando sua se-
quência entre as laranjas e ligados por um fio de cobre, as laranjas foram amassadas para re-
duzir sua resistência interna e sua composição ficar líquida e haver mais condutividade. O cir-
cuito foi feito contendo 5 laranjas, o suficiente para acender o led. O fio de cobre utilizado foi
o mais fino por causa da sua baixa resistência, moeda e a placa de zinco para entrar em conta-
to direto com o líquido. O zinco por ser anodo (negativo) doa elétrons para o cobre catodo
(positivo) que receberá os elétrons por meio do fio de cobre que é o condutor.  Assim, em con-
tato com o zinco que é o cátion (anodo negativo) e o cobre, que é o ânion (catodo positivo), o
ácido cítrico na laranja, em proporção de 0,89% (cada 100ml) reage produzindo eletricidade e
acendendo o led de 1,5 Volts. A diferença de potencial entre os terminais de cada laranja foi
medida através de um voltímetro e por ser uma associação em série, somaram-se todas as di-
ferenças de potencial resultando em um total de 2,24V. O experimento proposto pelo profes-
sor Welismar Almeida Silva foi de grande importância para colocar o conhecimento teórico
em prática e aprender efetivamente a respeito das diferentes fontes de energia e os princípios
da condutividade aprendidos em sala.

Palavras-chave: Bateria; Laranja; Zinco; Cobre; Circuito.
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 PROJETO DE EXTENSÃO: PEDALANDO PARA VIDA 
 

 
LEONARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES VIEIRA1 

ALVARO BRAGA DE MOURA NETO2  
 

 

Resumo: O ciclismo é uma modalidade esportiva muito praticada no mundo todo, com 

importantes competições, como o Tour de France e o Mundial de Montain Bike. No Brasil 

tem seu crescimento constante, com vários eventos esportivos a nível nacional e regional nas 

suas diversas modalidades. A bicicleta equipamento essencial para a prática da modalidade 

exige um nível de conhecimento mínimo de seus praticantes em diversos aspectos, desde 

fisiológicos e ergonômicos com vistas à prevenir lesões e ou melhorar a performance, bem 

como sobre as regras de trânsito. Dentro desta perspectiva o projeto objetiva incentivar as 

diversas possibilidades de uso da bicicleta, além de instrumentalizar e familiarizar os 

praticantes de maneira ampla dentro da cultura do ciclismo, proporcionando maior autonomia. 

A partir destes fundamentos, as ações aconteceram e continuam a ser realizadas de forma a 

pedagogizar o aprendizado, buscando trabalhar com sequências didáticas facilitadoras. Em 

paralelo são abordados questões sobre educação para o trânsito bem como a importância da 

utilização de acessórios de sinalização, além do aperfeiçoamento das técnicas do ciclismo em 

níveis de recreação e performance, aliados à uma adequada manutenção e ajustes de suas 

bicicletas e equipamentos, que são efetuados por meio de oficinas abertas a comunidade, 

realizadas no Instituto Federal de Alta Floresta. Além das oficinas, o projeto realiza 

treinamentos diários em dois turnos com os ciclistas locais, desenvolvendo as capacidades 

físicas dos mesmos e os preparando para a prática do desporto desde a recreação e bem estar 

até o nível competitivo. Portanto o hábito do uso da bicicleta poderá retirar os praticantes da 

ociosidade, aumentar as relações sociais, melhorar os indicadores de saúde e 

consequentemente da qualidade de vida, além de proporcionar a aproximação do Instituto 

Federal e a comunidade onde está inserido. 

 

Palavras-chave: Ciclismo, Equipamento, Oficinas, Trânsito, Treinamentos. 
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 BATERIA ELÉTRICA DE FRUTAS: TOMATE
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Resumo: O tomate, nome científico: Solanum Lycopersicum é um fruto originário da América
do Sul, mais precisamente na região da Cordilheira dos Andes. Muito utilizado na culinária, é
rico em vitaminas A B e C, e em sais minerais como o fósforo, potássio, cálcio e magnésio,
servindo, assim, de matéria-prima para a experiência que tem como base a construção de uma
bateria elétrica de frutas cuja finalidade era acender um LED de 3V. Para a formação da pilha
são  necessários  dois  eletrodos  ligados  a  uma  solução  condutora  (tomate),  sendo  no
experimento usados fios de cobre interligados e conectados a placas de zinco, formando um
elo à solução condutora (cerca de 8 tomates),  para que,  assim,  ocorra a transformação de
energia química da fruta em energia elétrica para que se acenda o LED. O eletrodo de cobre
sofre redução e é chamado de cátodo (polo positivo) e o eletrodo de zinco sofre a oxidação,
sendo chamado de ânodo (polo negativo), e como eles estão ligados ao mesmo meio ácido, o
tomate, servirá como ponte salina, e permitirá a movimentação de íons de uma placa à outra,
com isso, teremos a obtenção de uma corrente elétrica que enfim aciona o LED. Diante disso,
o grupo obteve sucesso ao realizar a experiência, sendo que os resultados demonstraram que
com dois eletrodos,  fios condutores  e uma solução ácida é possível  conduzir  eletricidade,
mesmo  que  em menores  proporções.  Os  estudos  de  fenômenos  físicos  são  de  necessária
importância ao ser humano para compreender o funcionamento do seu meio e desenvolver
atividades de modo sustentável em busca da conservação do ambiente.
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CONSTRUÇÃO DE UM CIRCUITO ELÉTRICO POR MEIO DAS
CORRENTES OBTIDAS PELO ÁCIDO DO ABACAXI

JONES GUSTAVO IGNÁCIO DA COSTA1

VANESSA PEREIRA PINTO2
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Resumo:  A construção de formas de obtenção de energias renováveis, que não agridam o
meio ambiente, revelou-se objeto de estudo nas últimas décadas, uma vez que o consumo de
energia  cresce  proporcional  ao  crescimento  demográfico.  De  maneira  didática,  inúmeras
formas de construção de circuitos elétricos são adicionadas a grade curricular como forma de
conhecimento  prático,  sendo  esses  iniciados,  em  sua  grande  maioria,  por  frutas,
especificamente  as ácidas,  que devido à sua concepção apresentam a capacidade  de gerar
energia  elétrica  em pequenas  quantidades.  A  construção  de  uma  corrente  elétrica  de  um
circuito em série transmite inúmeras fontes de energia, uma vez que, tal fonte seja capaz de
ascender uma lâmpada de três volts, fator resultante de estudos e do experimento prático. Tal
experimento consiste em, construir um circuito elétrico, no qual a fonte de energia seja o suco
de abacaxi  e  água  de  forma  que  esta  se  torna  capaz  de  ascender  uma lâmpada  de  LED,
encontrada  em  brinquedos  infantis,  como  pequenas  lanternas.  Tal  experimento  tem  por
objetivo demonstrar como, dentro do dia a dia, existem objetos que, indiretamente, produzem
íons capazes de gerar uma energia, que com os materiais certos, no caso da bateria de frutas
prego zincado e cobre, pode se transformar em energia elétrica. O estudo se dividiu em três
partes: a pesquisa, o experimento e a apresentação em sala de aula da bateria feita com o suco
do abacaxi. O intuito principal, do experimento prático e da apresentação era ascender o LED
por  meio  do  suco  de  abacaxi.  Os  resultados  demonstraram  que,  apesar  de  simplório,  a
utilização  desse  material,  elevou  o  conhecimento  dos  discentes  sobre  correntes  elétricas,
ademais, mostrou que são possíveis outras fontes de energia, mesmo em pouca quantidade.
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA (Matricaria 
chamomilla) NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE 
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Resumo: O consumo mundial de carne de aves deve crescer de 13 milhões para 128 milhões 
de toneladas até 2022. O aumento previsto na demanda mundial por carne de frango faz com 

que o setor avícola busque outras estratégias de manejo que maximizem a produção nas 
diferentes etapas do setor produtivo. No que se refere à avicultura brasileira, seu crescimento 

nos últimos anos é o resultado de grandes avanços nas áreas da nutrição, genética, sanidade e 
manejo, os quais possibilitaram ao Brasil atingir o ranking de segundo produtor e primeiro 
exportador de carne de frango. Sendo a avicultura familiar predominante na região de Alta 

Floresta mostra-se necessário o desenvolvimento de técnicas de baixo custo para maximizar a 
produção de frangos na região. Tendo em vista a demanda para maior produtividade o 

presente trabalho objetiva avaliar se a ingestão de compostos bioativos presentes na camomila 
(Matricaria chamomilla) podem proporcionar um melhor desempenho nas aves. Os 
compostos bioativos da camomila serão obtidos a partir de infusão. Os frangos serão 

distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (0 a 10g/L) 
com três repetições de 10 aves cada.  Os mesmos serão alojados em boxes com dimensões de 

com 1 m². Serão avaliados o consumo de ração, o ganho de peso corporal, o consumo de 
água, a conversão alimentar, o rendimento de carcaça, de peito, de coxa+sobrecoxa e de asas 
de 1 a 42 dias de idade.  Devido ao chá de camomila ter efeito calmante e relaxante, espera-se 

uma correlação positiva entre o fornecimento de chá o ganho de peso e conversão alimentar 
destes animais, visto que, o mesmo poderá influenciar diretamente no comportamento das 

aves fazendo com que movimentem-se pouco evitando assim o gasto de energia, tornando a 
camomila uma alternativa para melhorar a produtividade das aves da região.  
 

Palavras-chave: Aves, chá, desempenho, Matricaria chamomilla, rendimento. 
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ANALISE ENZIMATICA DA ACETILCOLINESTERASE NO CÉREBRO
DE FRANGO SUBMETIDO AO CONSUMO DA CAMOMILA

(MATRICARIA CHAMOMILLA).
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Resumo: Acetilcolina (ACh) é um neurotransmissor produzido no citoplasma das terminações
nervosas. Este hormônio atua como mensageiro nas células nervosas presentes no sistema
cardiovascular,  excretor,  respiratório,  muscular  e  no  cérebro.  No  momento  em  que  a
neurotransmissão deve ser interrompida entra em ação a acetilcolinesterase (AChE), enzima
que possui a função de quebrar a molécula da ACh. A alteração na produção ou na atividade
da AChE pode gerar prejuízos ou até mesmo vantagens ao organismo, dependendo do local
onde a alteração da atividade enzimática ocorra. Estudos já foram realizados evidenciando
que o uso de chás de plantas com compostos bioativos com efeitos calmantes, modulam a
atividade da AChE. O presente trabalho objetiva analisar os efeitos do chá de camomila sobre
o comportamento e a atividade da enzima AChE cerebral de frangos de cortes. Os compostos
bioativos da camomila serão obtidos a partir do preparo de infusão. O experimento consistirá
em três tratamentos, sendo um o controle (sem o chá) e dois que receberão doses diárias do
chá em diferentes  concentrações  (entre  0  e  10 g/L)  diluídos  em água.  Os mesmos  serão
mantidos confinados por 45 dias em boxes com 1 m², sendo 10 aves por box. Tanto a ração
quanto  a  água  e  o  chá  consumidos  pelos  animas  serão  quantificados.  Durante  todo  o
experimento, o comportamento dos animais será acompanhado e ao final deste período os
mesmos  serão abatidos.  Amostras  de cérebro serão coletadas,  pesadas,  homogeneizadas  e
centrifugadas. O sobrenadante obtido da centrifugação será utilizado para ensaio de atividade
da  AChE  feito  por  medida  espectrofotométrica  segundo  protocolo  proposto  por  Ellman.
(1961). Espera-se que os compostos bioativos contidos no chá de camomila promovam efeito
relaxante nas aves, melhorando seu rendimento em ganho de peso e identificar o efeito desses
compostos como moduladores da atividade da enzima AChE.

Palavras-chave: Acetilcolinesterase, Acetilcolina, Camomila, Frango de corte.

1     Graduando em  Zootecnia. IFMT - Campus Alta Floresta; aeronaldodepaula@gmail.com 
2 Mestre em Ciências de Alimentos. IFMT - Campus Alta Floresta; tais.rosa@alf.ifmt.edu.br 
3 Graduando em Zootecnia. IFMT - Campus Alta Floresta; somoeldecastro@gmail.com
4     Graduando em Zootecnia. IFMT Alta Floresta;  pedro.rauber.silva@gmail.com
5     Doutorado em Zootecnia. IFMT Alta Floresta;  joao.matos@alf.ifmt.edu.br
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CULTIVO DE ABÓBORA MENINA RAJADA E TOMATE SANTA CRUZ 

 

 
EMILY RAIANY DE OLIVEIRA SOUZA

1
 

GABRIELA GONÇALVES ALVES
2
 

HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
3
 

MÁRIO ANTONIO WOLL FREIRE
4 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
5
 

 

 

Resumo: A implantação da horta escolar proporciona um maior aprimoramento sobre o 

conteúdo teórico da disciplina de Agricultura I (Olericultura), sendo fundamental para o 

crescimento profissional do discente do Curso de Técnico em Agropecuária. Objetivou-se por 

meio deste trabalho realizar o cultivo de Abóbora Menina Rajada (Seca) e Tomate Santa Cruz 

na Unidade Demonstrativa de Olericultura, no período de julho a dezembro de 2017. A 

calagem do solo dos canteiros foi realizada no dia 11 de julho com intuito de elevar a 

saturação por bases a 70%, sendo aplicados 3,2 e 2,6 kg de calcário dolomítico Filler (PRNT 

104%) nas culturas de Abóbora e Tomate, respectivamente. Trinta dias após a correção foram 

aplicados 4,8 kg de esterco bovino, 43 gramas de ureia, 267 gramas de superfosfato simples e 

128 gramas de cloreto de potássio na adubação de plantio para a cultura da abóbora. No 

canteiro do tomate foram adicionados 8 kg de esterco bovino, 71 gramas de ureia, 3733 

gramas de superfosfato simples e 107 gramas de cloreto de potássio. No dia 11 de agosto a 

semeadura da abóbora foi efetuada diretamente no canteiro, com dimensão de 0,80 x 12 m, no 

espaçamento de 4,00 x 3,00 m, sendo cultivada apenas uma linha com quatro plantas. No dia 

30 de agosto as mudas de Tomate Santa Cruz foram transplantadas em uma área com 

dimensão de 0,80 x 10 m, no espaçamento de 1,00 x 0,50 m, totalizando 20 plantas. Ao 

decorrer do desenvolvimento das culturas serão realizadas as adubações de cobertura, com a 

aplicação de 85 gramas de ureia após 20 dias da germinação da abóbora e 640 gramas de ureia 

e 960 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 

dias após o transplante da cultura de tomate e 1600 gramas de superfosfato simples em uma 

única dose na primeira cobertura. Espera-se efetuar a colheita das culturas com 140 dias após 

a semeadura da abóbora e 95 dias depois do transplante do tomate.   

 

Palavras-chave: Cucurbita moschata, Horta escolar, Olericultura, Solanum lycopersicum L. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; emilyraiany@hotmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; gaabialvees4@gmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; hs4876895@gmail.com 

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; marioantonfreire15@gmail.com 

5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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CULTIVO DE ABÓBORA MORANGA DE MESA E MELÃO GAÚCHO 

REDONDO NO IFMT 

 

 
BRUNO RIBEIRO DAL BEM

1
 

LUIZ WENDER HEIDRICH
2
 

MARCOLINO PINHEIRO POMPILHO
3
 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
4
 

 

 

Resumo: O projeto ministrado na disciplina de Agricultura I (Olericultura) com os discentes 

do 1º Ano de Agropecuária do IFMT tem como principal intuito ampliar o conhecimento 

prático das atividades hortícolas, bem como criar ambientes de cooperativismo. Objetivou-se 

por meio do presente trabalho o cultivo de Abóbora Moranga de Mesa e Melão Gaúcho 

Redondo na área de Olericultura, durante os meses de julho a dezembro de 2017. O solo dos 

canteiros foram preparados e corrigidos no dia 11 de julho com a aplicação de 3,2 e 2,6 kg de 

calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) para as culturas de abóbora e melão, 

respectivamente. A adubação de plantio foi efetuada com a aplicação das doses de 4,8 kg de 

esterco bovino, 43 gramas de ureia, 267 gramas de superfosfato simples e 128 gramas de 

cloreto de potássio para a cultura da abóbora e 32 kg de esterco bovino, 71 gramas de ureia, 

1333 gramas de superfosfato simples e 40 gramas de cloreto de potássio para melão. No dia 

11 de agosto a Abóbora Moranga de Mesa foi semeada diretamente no canteiro com dimensão 

de 0,8 x 12 m, no espaçamento de 4,00 x 3,00 m, sendo cultivadas quatro plantas em doze 

metros lineares. O Melão Gaúcho Redondo no dia 11 de agosto foi semeado no canteiro com 

dimensão de 0,8 x 10 m, no espaçamento de 1,50 x 2,00 m, sendo cultivada somente uma 

linha central, constituída por cinco plantas. A adubação de cobertura foi realizada com a 

aplicação de 85 gramas de ureia, com 20 dias após a germinação da abóbora e 284 gramas de 

ureia e 360 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis vezes, com 10, 20, 30, 40, 50 e 

60 dias após a emergência das plântulas de melão. A colheita será realizada com tempo 

estimado de 85 e 110 dias após a semeadura das culturas de melão e abóbora.  

 

Palavras-chave: Curcubita máxima, Cucumis melo L., Horta escolar, Olericultura. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; brunodalbem2010@gmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; luizheidrich121@gmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; marcopompilho10@hotmail.com 

4 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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CULTIVO DE JILÓ E ABÓBORA CABOTIÁ NA HORTA ESCOLAR 

 

 
ADRIELI RODRIGUES DA SILVA

1
 

GABRIELE CAMILO JESUS
2
 

LORENA FREITAS CONTI
3
 

LORRAINE TALITA RODRIGUES SANTOS
4 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
5
 

 

 

Resumo: Objetivou-se por meio deste projeto realizar o cultivo de Abóbora Híbrida 

Tetsukabuto F1, conhecida popularmente como Cabotiá e das cultivares de Jiló Morro Grande 

Verde-Escuro e Tinguá Verde-Claro na área de Olericultura, durante os meses de julho a 

dezembro de 2017. No dia 11 de julho os canteiros foram calcareados com a aplicação de 3,2 

e 4 kg de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) para elevar a saturação por bases do solo a 

70% e proporcionar condições edafológicas adequadas para as culturas de abóbora e jiló. 

Foram utilizados na adubação de plantio 15 kg de esterco bovino, 38 gramas de ureia, 800 

gramas de superfosfato simples e 64 gramas de potássio para a abóbora e 48 kg de esterco 

bovino, 107 gramas de ureia, 1333 gramas de superfosfato simples e 128 gramas de cloreto de 

potássio para as cultivares de jiló. No dia 11 de agosto a cultura da abóbora foi semeada 

diretamente no canteiro com dimensão de 0,80 x 12 m, no espaçamento de 3,00 x 3,00, sendo 

realizada apenas uma linha de cultivo central com quatro plantas. Já para a cultura do Jiló as 

mudas foram transplantadas no dia 30 de agosto com espaçamento de 1,00 x 1,00 m no 

canteiro com dimensão de 1,20 x 10 m, sendo cultivadas assim, apenas duas linhas, formadas 

por dez plantas de Morro Grande e dez plantas de Verde-Claro. Com o desenvolvimento da 

cultura e de acordo com as suas exigências nutricionais serão aplicados 90 gramas de ureia e 

96 gramas de cloreto de potássio na cobertura de abóbora, sendo parcelas em duas vezes com 

30 dias após a germinação e 25 dias posteriores à primeira aplicação. Para a cultura do jiló 

serão fornecidos 160 gramas de ureia e 192 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis 

vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante. A colheita deverá ser realizada 100 

após a semeadura da abóbora e 85 dias após o transplante do jiló, sendo a produção 

consumida pelos discentes e servidores do Instituto.  

  

Palavras-chave: Cucurbita maxima x Cucurbita moschata, Olericultura, Solanum gilo. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; dricarodriguesaf@hotmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; claudinei_jessus@hotmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; lorena_conti@hotmail.com 

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; lolo.07.ja@hotmail.com 

5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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CONSÓRCIO DE ALFACE E CEBOLINHA NA HORTA ESCOLAR DO
IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA – MT

RICHARDSON FARIS LISBOA1

NATANAEL DA SILVA LAUBAKA 2

JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO 3

DIOGO HENRIQUE DA LUZ MALCHER4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo: Objetivou-se por meio deste projeto o cultivo consorciado de diferentes cultivares
de alface e cebolinha na Unidade Demonstrativa de Olericultura, durante os meses de julho a
dezembro de 2017. A correção do solo foi realizada com a aplicação de 4 kg de calcário
dolomítico Filler (PRNT 104%), para elevar a saturação por bases a 70% e obter o pH do solo
entre a faixa adequada de 5,5 a 6,5. Foram aplicados na adubação de plantio 60 kg de esterco
bovino, 80 gramas de ureia, 2067 gramas de superfosfato simples e 48 gramas de cloreto de
potássio. As mudas de alface foram transplantadas no canteiro com dimensão de 1,20 x 10 m,
no espaçamento de 0,30 x 0,25 m, totalizando 40 plantas de Alface Batavia Cacimba (roxa),
Alface Brava, Alface Hanson Crespa Repolhuda e Alface Vitória, compreendendo os grupos
de alface folha solta-crespa e folha lisa repolhuda. Durante o desenvolvimento das plantas
foram realizados os manejos de desbastes, controles de plantas infestantes e fitossanitários
recomendados para as culturas. Posteriormente, foi semeada a cultura da cebolinha nas três
entrelinhas da alface, no espaçamento de 0,30 x 0,05 m, sendo cultivadas nas duas linhas da
extremidade 200 plantas de Cebolinha Híbrida Sahara cada e na linha central 200 plantas de
Cebolinha  Verde.  Na  adubação  de  cobertura  serão  aplicadas  320  gramas  de  ureia  e  192
gramas  de  cloreto  de  potássio,  parceladas  em três  vezes,  com 15,  30  e  40  dias  após  o
transplante. Espera-se realizar a colheita com 90 e 100 dias após a semeadura para as culturas
de alface e cebolinha, respectivamente.

Palavras-chave: Allium fistulosum L., Lactuca sativa L., Olericultura.

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; farislisboarichardson@gmail.com
2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; laubakaneto@gmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; josebarcellos042@gmail.com
4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; diomalcher@gmail.com
5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com
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CULTIVO DE ABÓBORA GOIANINHA E TEMPEROS NO IFMT
CAMPUS DE ALTA FLORESTA - MT

GUSTAVO POLACHINI DE LUCA1

HÉLDER DE OLIVEIRA DE SOUZA2

CAROLINE DELA JUSTINA3

JHONATAN DA SILVA WOLFF4

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA5

Resumo:  A implantação de  uma horta  escolar  no IFMT,  Campus de  Alta  Floresta  – MT
proporcionou o aumento do conhecimento teórico  e  prático na formação profissional  dos
discentes. Assim, objetivou-se por meio deste trabalho o cultivo de Abóbora Goianinha e dos
temperos Manjericão, Orégano e Tomilho na Unidade Demonstrativa de Olericultura, durante
os meses  de julho a  dezembro de 2017. A calagem foi  realizada com intuito  de elevar  a
saturação por bases a 70% e o pH do solo a níveis de 5,5 a 6,5, com a aplicação de 3,2 e 4 kg
de  calcário  dolomítico  Filler  nos  canteiros  de  abóbora  e  temperos,  respectivamente.  A
adubação de plantio foi realizada após trinta dias da correção do solo, sendo aplicados 15 kg
de esterco bovino, 38 gramas de ureia, 800 gramas de superfosfato simples e 64 gramas de
cloreto de potássio para a cultura da abóbora. Para os temperos foram fornecidas 36 kg de
esterco bovino, 80 grama de ureia,  2667 gramas de superfosfato simples e  96 gramas de
cloreto de potássio. Abóbora Goianinha foi semeada diretamente no canteiro com dimensão
de 0,80 x 12 m, no espaçamento de 2,00 x 2,00 m, sendo cultivada uma linha central com seis
plantas. A cultura do Manjericão Basilicão foi transplanta no canteiro com dimensão de 1,20 x
10 m, no espaçamento de 0,40 x 0,50 m, sendo cultivada uma linha constituída por 20 plantas.
No mesmo canteiro da cultura anterior foram semeadas diretamente as culturas de Orégano e
Tomilho com o espaçamento de 0,40 x 0,10 m, totalizando 100 plantas de ambas as culturas.
A adubação de cobertura da abóbora será aplicada na dose de 90 gramas de ureia e 96 gramas
de cloreto de potássio, parceladas em duas vezes, com 30 dias após a emergência e 25 dias
após  a  primeira  cobertura.  Para  os  temperos  serão  aplicados  320 gramas  de  ureia  e  384
gramas  de  cloreto  de  potássio,  parceladas  em três  vezes,  com 20,  40  e  60  dias  após  o
transplante. As colheitas serão realizadas 90 dias após a semeadura para abóbora, manjericão
e tomilho e 100 dias para o orégano. 

Palavras-chave: Cucurbita moschata, Horta escolar, Ocimum basilicum, Origanum vulgare,
Thymus vulgaris.

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; gustavopolachini02@gmail.com
2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; helderrobronegro123@gmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; carolinedelajustina@outlook.com
4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; jhonatanwolff6@gmail.com
5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com
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CULTIVO DE PEPINO JAPONES E TOMATE PRETO NO IFMT, 

CAMPUS ALTA FLORESTA - MT 

 

 
ARI MATEUS JEZUR

1
 

HIGOR RYAN SILVA WEBER
2 

DHIONATA VIANA DA SILVA
3
 

LEONARDO GOMES DE FREITAS
4 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
5
 

 

 

Resumo: A implantação da Unidade Demonstrativa tem proporcionado um conhecimento 

prático na disciplina de Olericultura, bem como uma alimentação saudável para os discentes e 

funcionários do Instituto. Objetivou-se por meio deste trabalho realizar o cultivo de Pepino 

Japonês e Tomate Preto, durante os meses de julho a dezembro de 2017. A calagem foi 

realizada no dia 11 de julho, com intuito de elevar a saturação por bases a 70%, sendo 

aplicados 2,6 kg de calcário dolomítico Filler (PRNT 104%) em ambos os canteiros. Na 

adubação de plantio foram aplicados 20 kg de esterco bovino, 64 gramas de ureia, 1333 

gramas de superfosfato simples e 133 gramas de cloreto de potássio para a cultura de pepino e 

8 kg de esterco bovino, 71 gramas de ureia, 3733 gramas de superfosfato simples e 107 

gramas de cloreto de potássio para a cultura do tomate preto. No canteiro do Pepino Híbrido 

Nagai Japonês (0,80 x 10 m) foi semeada diretamente a cultura no dia 11 de agosto com 

espaçamento de 2,00 x 1,00 m, sendo cultivada apenas uma linha central com dez plantas. No 

dia 15 de setembro as mudas de tomate preto foram transplantadas no canteiro de 0,8 x 10 m 

com espaçamento de 1,00 x 0,50 m, onde foram cultivadas 20 plantas em uma linha central. A 

adubação de cobertura da cultura do pepino foi de 150 gramas de ureia e 200 gramas de 

cloreto de potássio, sendo parceladas em três vezes, com 20, 40 e 60 dias após a germinação. 

Para o tomate preto foram aplicados 640 gramas de ureia e 960 gramas de cloreto de potássio, 

parceladas em seis vezes, com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante e 1600 gramas 

de superfosfato simples em dose única na primeira cobertura. A colheita do pepino Japonês 

será realizada 50 dias após a semeadura e o tomate preto com 95 dias após o transplante. 

 

Palavras-chave: Cucumis sativus L., Horta escolar, Olericultura, Solanum lycopersicum L. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; arijezur23@gmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; higorweber01@gmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; dhionataviana4046@gmail.com 

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; jeferson.alessandro05@gmail.com 

5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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CULTIVO DE ABOBRINHA MENINA BRASILEIRA E TOMATE PERA 

AMARELO NA HORTA ESCOLAR DO IFMT 

 

 
DÁRIO AUGUSTO SOUZA PIRES

1
 

HERCIO GABRIEL CARDOSO GRASSI
2
 

JOÃO ANTONIO ANDRETA MACIE
3
 

LUCAS ALVES CONSTANTE
4 

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
5
 

 

 

Resumo: Objetivou-se com este trabalho realizar o cultivo de Abobrinha Menina Brasileira e 

Tomate Pera Amarelo na Unidade Demonstrativa de Olericultura, durante o período de julho a 

dezembro de 2017, como atividade prática da disciplina de Agricultura I do Curso Técnico em 

Agropecuária do IFMT. A calagem foi realizada no dia 11 de julho, tendo como propósito 

elevar a saturação de bases a 70%, com a aplicação de 2,6 kg de calcário dolomítico Filler 

(PRNT 104%) para ambas as culturas. Após trinta dias, foram realizadas as adubações de 

plantio, sendo fornecidos 12 kg de esterco bovino, 32 gramas de ureia, 667 gramas de 

superfosfato simples e 53 gramas de cloreto de potássio para o canteiro da abobrinha que 

apresentava dimensão de 0,80 x 10 m. A adubação do tomate foi realizada nas doses de 8 kg 

de esterco bovino, 71 gramas de ureia, 3733 gramas de superfosfato simples e 107 gramas de 

cloreto de potássio, sendo aplicados em uma área de 8 m
2

 (0,80 x 10 m). No dia 11 de agosto a 

cultura da abobrinha foi semeada no canteiro com espaçamento de 3,00 x 1,00 m, sendo 

cultivada apenas uma linha central com dez plantas. As mudas de Tomate foram 

transplantadas dia 25 de agosto no espaçamento de 1,00 x 0,50, com uma linha de cultivo 

central constituída por vinte plantas. As culturas foram tutoradas com uma rede de 

tutoramento e fitilho, com intuito de promover o crescimento vertical das plantas e obter um 

melhor aproveitamento do espaço. Serão fornecidos 75 gramas de ureia e 80 gramas de 

cloreto de potássio de cobertura para a abobrinha, sendo parceladas em duas vezes com 30 

dias após a emergência e 25 dias após a primeira cobertura. Para a cultura do tomate serão 

aplicadas 640 gramas de ureia e 960 gramas de cloreto de potássio, parceladas em seis vezes 

com 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após o transplante e 1600 gramas de superfosfato simples no 

primeiro parcelamento. Espera-se que após 75 dias da semeadura da abóbora e 100 dias após 

o transplante do tomate sejam realizadas as colheitas. 

 

Palavras-chave: Cucurbita moschata, Olericultura, Solanum lycopersicum L. 

 

                                                 
1 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; darioaugusto000@gmail.com 

2 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; gabrielgrassi81@gmail.com 

3 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; joaoaripuana@hotmail.com 

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária; IFMT – Campus Alta Floresta; lucasconstante18@gmail.com 

5 Engenheira Agrônoma, Mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos; IFMT – Campus Alta 

Floresta; soraia_olivastro@hotmail.com 
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IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE
OLERICULTURA NO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA - MT

SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA1

HENRIQUE LERHBACH2

MARCUS HENRIQUE MARTINS E SILVA3

FERNANDO LUIZ SILVA4

JOÃO BATISTA MATOS JUNIOR5

Resumo: A dificuldade na assimilação dos conteúdos didáticos ministrados pelos professores
vem sendo um problema bastante  debatido  e  preocupante,  onde suas  causas  podem estar
relacionadas ao histórico do discente, complexidade da disciplina e aos métodos pedagógicos
utilizados pelo docente. Dessa forma, objetiva-se por meio deste projeto a implantação de
uma horta para produção de olerícolas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso,  Campus Alta Floresta – MT. De forma a oportunizar a construção de um
espaço de produção, aprendizado e reflexão dos discentes do 1° Ano do Curso de Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, acerca de temas relacionados à sustentabilidade,
meio  ambiente  e  alimentação  saudável.  Assim,  a  horta  torna-se  um  laboratório  vivo  da
disciplina  de  Agricultura  I  (Olericultura),  onde  o  docente  pode  demonstrar  os  conteúdos
didáticos  de  forma  prática  e  possibilitar  um  maior  entendimento  pelos  discentes.
Consequentemente,  os  alunos  entenderão  a  forma  complexa  da  produção  das  hortaliças,
relacionando os saberes essenciais sobre os métodos de semeadura, propagação de plantas,
planejamento, confecções de canteiros, construções de estruturas, implantação das culturas a
campo, tratos culturais, fitossanitários e a colheita. Além disso, a execução do projeto também
propicia vantagens,  como: criação de áreas verdes;  disponibilidade de alimentos variados;
melhoria na qualidade nutricional dos servidores e alunos; maior interatividade da relação
docente e discente; fortalecimento do trabalho em grupo e o cooperativismo; maior interesse
dos alunos e abrangência do conhecimento teórico e prático. Nesse contexto, tal projeto faz-se
necessário,  pois  busca  dar  suporte  aos  discentes  em  conceitos  básicos  e  complexos  da
disciplina,  bem como reforçar o entendimento e autonomia dos alunos no planejamento e
implantação de hortas. O projeto está sendo realizado entre o período de julho a dezembro de
2017, em uma área de 1000 m2, sendo composta por 35 canteiros e hortaliças (abobrinhas,
abóboras, alface, berinjela, beterraba, cenoura, couve-folha, jiló, pepinos, pimenta, pimentão,
melancia, melão, quiabo, repolho, rúcula e temperos). Espera-se que no término do projeto os
discentes  tenham autonomia  e  entendimento  para  conhecer  as  características  e  condições
edafoclimáticas necessárias para a produção das culturas hortícolas, bem como o manejo dos
tratos culturais, fitossanitários e momento de colheita.

Palavras-chave: Horta escolar, Hortícolas, Interdisciplinaridade.
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DESTILADOR ALTERNATIVO: MISTURA AZEOTRÓPICA

RAFAELA GUILHERME CAVALCANTE1

RAYANA MIRANDA VIOLA2

THAIRINY GRACZCKI BAULI3

THAÍSA SIMÃO HALAIKO4

WELISMAR ALEMIDA DA SILVA5

Resumo:  O  destilador  é  um  instrumento  utilizado  para  a  destilação  de  diversos
produtos, como água, óleos essenciais, fenol, álcool e muitos outros. A destilação é um
processo de vaporização do líquido, para posteriormente condensá-lo e separá-lo em
outro recipiente. O objetivo é a separação baseada no fenômeno do equilíbrio entre o
vapor  e  o  líquido das  misturas,  na  prática,  quando temos  mais  de duas  substâncias
formando uma mistura líquida, a destilação, por fim, é o método para desagregá-las. Um
exemplo  é  a  destilação  do álcool,  bebida  feita  pela  condensação de vapores  que se
soltam mediante a elevação da temperatura de um mosto fermentado. Pelo fato do ponto
de ebulição do álcool ser menor do que da água do mosto, o álcool evapora, separando-
se da água. É um processo moderno, pode ser encontrado em praticamente todos os
processos  químicos  industriais  em  que  seja  necessário  purificar  suas  misturas.
Construiu-se o destilador utilizando alguns materiais básicos, como: mangueira (8 mm);
tubo de cobre (½ m de comprimento e 8mm de espessura); garrafa de plástico; bocal e
lâmpada. Analisando o trabalho proposto, construímos utilizando o método caseiro de
produção, sendo a lâmpada contendo a solução que foi aquecida, a garrafa o recipiente
que recebeu o líquido condensado, o vapor passa pela mangueira, sobe até o cano de
cobre, se condensa na garrafa e sai no estado líquido sobre o recipiente. No experimento
fizemos a separação do álcool e da água, onde o ponto de ebulição da água é maior que
a do álcool, fazendo com que eles se separem. Após a mistura ferver, em condições
normais de temperatura, o álcool, que possui o ponto de ebulição a 78°C, faz com que
ele evapore mais facilmente, deixando a água, que evapora a uma temperatura maior, de
100°C, dentro da lâmpada. Esse tipo de destilação é considerado como simples, pelo
fato  de  ser  apenas  uma  separação,  já  que  o  álcool  e  a  água  formam uma  mistura
azeotrópica, significando que ele possui água em sua composição. Por fim, aprendemos
os processos que separam substâncias,  como realizá-los e para quais fins podem ser
utilizados.

Palavras chave: água, álcool, destilador, separação. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA CARNE DE ANIMAIS CRUZADOS
ENTRE AS RAÇAS NELORE E RUBIA GALLEGA

MAYLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA1

KAROLINE JENNIFFER HEIDRICH2

DENIS FERREIRA EGEWARTH3

FELIPE BOZ SANTOS4

TAIS DA SILVA ROSA5

Resumo: O crescimento do mercado consumidor de carne e as exigências de qualidade dos
consumidores levam o produtor a adotar sistemas de produção que proporcionem melhora de
características da carne, como a qualidade óbvia, que corresponde à cor, maciez, suculência e
sabor. Há ainda, a qualidade atrativa, grande diferencial que promove valorização da carne,
como o teor de gorduras saturadas e marmoreio. A cruza entre as raças Nelore e Rubia gallega
e a criação em sistemas de confinamento ocorre com a intenção de obter animais precoces no
ganho de  peso  com melhor  qualidade  de  carne,  visando uma melhora  nas  características
obvias  e  adicionando  características  atrativas.  O  consumo  de  carne  bovina  traz  vários
benefícios  para  saúde  se  for  realizado  de  forma  correta,  por  seu  alto  valor  e  qualidade
proteicos e por seu teor lipídico. A presença de lipídios é extremamente relevante pois além de
adicionar  sabor,  auxilia  na  absorção  de  vitaminas  lipossolúveis  e  é  fonte  concentrada  de
energia. A raça Rubia gallega se destaca, apresentando carne com menor teor de gorduras
saturadas (aproximadamente 58% p/p), 36% menos de gorduras totais e 30% menos calorias,
além  de  um  teor  proteico  20%  maior.  O  cruzamento  de  raças,  atrelado  ao  sistema  de
confinamento, tem apresentado índices consideráveis de melhora da produção e lucratividade
para os produtores, o que torna esse cruzamento uma excelente alternativa de investimento. O
objetivo do trabalho consiste em submeter a carne da cruza entre as raças citadas e criadas sob
confinamento, à análise laboratorial, com a finalidade de avaliar o teor nutricional da mesma,
visando assim, comprovar a qualidade da carne e seus benefícios à saúde do consumidor. O
teor proteico da carne será determinado por método Kjeldahl e o teor de lipídico pelo método
soxhlet. As qualidades óbvias serão determinadas por análise visual e sensorial. Esperamos
comprovar a eficiência genética do cruzamento das raças para produção de uma carne mais
saudável  com  relação  ao  teor  de  gorduras  totais  e  saturadas,  proteínas  e  características
sensoriais.

Palavra-chave: Benefícios, Carne, Confinamento, Cruzamento e Qualidade.
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OFICINA DE FOGUETES E A “SEMANA DE EDUCAÇÃO NO
CAMPO”

GUSTAVO BETTONI1
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FELIPE BOZ SANTOS2

MARCELO LUIZ DA SILVA2 

Resumo: No dia 24 de agosto de 2017 um grupo de alunos do IFMT-Alta Floresta
participou do evento “Semana de educação no campo” em Colorado do Norte, distrito
de Nova Canaã – MT.  Na ocasião os mesmos ministraram a “Oficina de Foguetes de
Garrafa PET”, onde apresentaram para a comunidade escolar a construção e as técnicas
de lançamento de foguetes. Este trabalho tem por objetivo tornar evidente a extensão
promovida pelo IFMT Alta Floresta a partir da realização e divulgação da oficina de
foguetes, atividade já consolidada dentro da instituição. Neste evento a oficina contou
com a participação de trinta pessoas entre alunos e professores. A mesma foi dividida
em três  momentos.  No primeiro  momento  foi  realizada  uma apresentação que  teve
como objetivo mostrar a relação dos conceitos de física, Leis de Newton, gravidade,
lançamento oblíquo, com o lançamento e estabilidade dos foguetes durante o voo. Em
um segundo  momento,  iniciou-se  a  fase  de  construção  dos  foguetes  e  da  base  de
lançamento.   Entregou-se  o  material  necessário  para  execução  da  oficina  para  três
grupos assim divididos: crianças, adolescentes e adultos. Tanto a base de lançamento
quanto o foguete foram construídos seguindo o modelo proposto pelo regulamento da
Mostra  Brasileira  de  Foguetes  (MOBFOG)  promovida  pela  OBA  (Olimpíadas
Brasileiras de Astronomia). Na terceira e última etapa da oficina realizou-se os testes de
lançamento  em campo.  Cada  equipe,  auxiliado  pelos  alunos  executores  da  oficina,
lançaram seus respectivos foguetes, fazendo uso da sua própria base de lançamento.
Todos os três lançamentos passaram a marca dos 80 m, o que foi considerado excelente
visto que tratava-se do primeiro contato dos participantes com a atividade proposta.
Realizou-se  também  lançamentos  de  foguetes  mais  elaborados,  construídos  pelos
próprios executores da oficina, com o intuito de demonstrar o quão longe estes foguetes
ainda podem ir. Com a realização deste trabalho foi possível integrar alunos do campus
IFMT  Alta  Floresta  com  discentes  e  docentes  de  Colorado  do  Norte  e  região
promovendo trocas de experiências que auxiliam nos processos de ensino aprendizagem
tanto de alunos quanto de professores, o que ressalta a importância das atividades de
extensão.

Palavras-chave: Extensão; Oficina; Mostra de foguetes, OBA.
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A ROTATIVIDADE DE PROFESSORES: ESTUDO COMPARATIVO 
EM SEIS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT 

 

CARINE CERNECK DOS SANTOS 1 
DIONE DE OLIVEIRA 2 

FERNANDA MARUSI PIOVESAN NUNES 3 
JULIANA BARBOSA BRITO 4 

LUZIA AVANCE DE OLIVEIRA 5 

 

Resumo: Atualmente, a escola tem sido encarada como uma instituição prestadora de serviços 
e subsidiada, em sua maioria, por recursos provenientes dos impostos. Isso significa que o 
trabalho educativo deve oferecer qualidade e atender as expectativas da população. Essa 
realidade propicia uma reflexão entre o ofício do professor e a educação, observando-se a 
pouca valorização desses profissionais, em razão da sua importância para a sociedade. A 
rotatividade de pessoal, ou “turnover”, considera a possibilidade do funcionário ser demitido 
ou demitir-se, pois, a princípio, um dos fatores que geram essa consequência, é insatisfação na 
profissão exercida, além de determinadas variáveis externas e internas da organização. Este 
trabalho tem por finalidade delimitar quais as principais causas do turnover, entre os docentes 
da rede pública e particular do município de Alta Floresta-MT, no período de 2015 e 2016, 
além de conhecer estratégias de gestão utilizada para motivar os docentes a permanecerem nas 
escolas, como por exemplo, o treinamento. Por fim, analisar o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), identificando se este sofre influência da alternância de professores 
em seu resultado. O estudo será descritivo–exploratório, com abordagem quantitativa e 
qualitativa, realizada por meio de pesquisas bibliográficas e de campo. O projeto compreende 
em duas etapas, a saber: Coleta de dados, entrevistas com roteiro de perguntas 
semiestruturadas e leituras de livros, artigos e sites governamentais, possibilitando uma 
abordagem mais ampla e eficiente sobre o assunto, sendo que as entrevistas realizadas com o 
diretor da unidade escolar e/ou responsável pelas contratações e demissões desses 
profissionais; Já na segunda etapa, serão identificados e analisados os números do IDEB nas 
escolas pesquisadas.  
 
Palavras-chave: Causas, Professores, Rotatividade, Turnover. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ENDOPARASITAS E ECTOPARASITAS NOS
PEIXES DE CATIVEIRO - TAMBAQUI (Colossoma macropomum) E

PIRAPITINGA (Piaractus brachypomum).
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Resumo:  As infestações  parasitárias  estão  amplamente  distribuídas  em todas  as  espécies
animais, não sendo diferente na piscicultura, devido às características hidrográficas da região
de Alta Floresta- MT, essa cultura se tornou viável e se expande gradativamente. Os estudos
sobre os parasitos e doenças parasitárias são de grande interesse para a piscicultura levando
em consideração  o ambiente aquático de criatórios artificiais que facilita a colonização dos
peixes por agentes patogênicos, devido a fatores como alta densidade de animais por unidade
de espaço, quando comparada ao ambiente natural. O objetivo do trabalho é a identificação e
análise de endoparasitas e ectoparasitas coletados em tambaqui (Colossoma macropomum) e
pirapitinga (Piaractus brachypomum), coletados em cativeiro da zona urbana periférica do
município  de  Alta  Floresta-MT,  a  fim de  realizar  os  primeiros  levantamentos  relativos  à
presença de parasitos potencialmente patogênicos para os animais, serão coletados dois peixes
de cada espécie por semana, durante seis meses, sendo 54 de cada de espécie, totalizando 108
peixes, dando início as coletas no mês de Outubro de 2017, após a despesca dos mesmos, que
ocorrerá como habitual no criatório serão coletados possíveis parasitas presentes na pele, na
região nasal, brânquias e nos olhos assim como os endoparasitas presentes no estômago e nos
intestinos. Os ectoparasitos serão coletados a partir de raspagem da pele no sentido cabeça –
cauda  e  os  endoparasitos  obtidos  realizando-se  um corte  longitudinal  com ajuda  de  uma
tesoura  e  lavagem  das  suas  cavidades,  os  parasitos  encontrados  serão  armazenados  em
formalina para posterior análise, seguindo-se protocolos pré-definidos para cada espécie de
parasito, dessa forma espera-se obter os primeiros dados relativos a presença de parasitos de
peixes em cativeiro na região.

Palavras-chave: Infestações parasitárias, Peixes de cativeiros, Alta Floresta.
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SATISFAÇÃO NO TRABALHO: ESTUDO MÚLTIPLO DE CASO,
EMPRESAS DE MÉDIO PORTE DO RAMO DE CONFECÇÕES.
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ANDREI MICHELETTI MARQUIORI2

JENIFFER ESPINDOLA DE ARAUJO3

LUIZ CARLOS DOS SANTOS4

 TAINARA ARAÚJO DE FREITAS5

Resumo: O ser humano vive em busca da satisfação e ou felicidade, as teorias administrativas
e recentes pesquisas na área que tratam das necessidades, apontam para uma oscilação na
produtividade  quando  analisamos  o  nível  de  satisfação  do  funcionário.  A  satisfação  e  a
motivação caminham juntas segundo Herzeberg, Mausner e Snyderman. A motivação pode
ser garantida com o nível de satisfação elevado, é interessante tanto para o funcionário como
para  gestores,  identificar  possíveis  falhas  na  gestão  de  pessoas  ou  de  planejamento  que
possam desencadear  a  insatisfação.  Tal  pressuposto motivou  a  realização da pesquisa,  na
angustia de conhecer o nível de satisfação, suas variáveis, e suas relações com as condições de
trabalho  que  lhe  são  oportunizadas.  Este  projeto  pretende  analisar  comparativamente  a
satisfação dos colaboradores das empresas “X e Y”. Para alcançarmos nosso objetivo vamos
caracterizar  as  organizações  e  suas  estruturas;  identificar  o  nível  de  satisfação  dos
funcionários evidenciando os extremos e sugerir ações para melhorar a satisfação dos clientes
internos. Far-se-á uso de método qualitativo descritivo, através da aplicação de questionários
em escala Likert com todo o quadro de funcionários em duas empresas do ramo de confecções
de  Alta  Floresta,  localizada  no  extremo  Norte  do  Estado  de  Mato  Grosso.  Os  dados  da
pesquisa de campo analisados sob o aparato  teórico possibilitará  o alcance  dos objetivos.
Empregadores tendem não conhecer com propriedade as teorias ligadas ao tema, ignorando o
fato da insatisfação causar absenteísmo e rotatividade nas organizações, consequentemente
queda  de  produtividade.  Identificar  a  satisfação  ou  insatisfação  dos  colaboradores  nos
oportunizará  confrontar  as  adversidades  e  suas  consequências  para  organização.
Hodiernamente este tema é pouco tratado, a ausência de divulgação do tema tende a contribuir
para o aumento da rotatividade e absenteísmo. Nossa análise poderá apontar necessidade de
compreensão de conceitos afetivos no trabalho, pois tais aspectos estão diretamente ligados à
qualidade de vida dos atores do processo produtivo.

Palavras-chave: Satisfação no trabalho, Produtividade, Motivação e Rotatividade. 
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UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS CARACTERÍSTICAS DE 

GESTÃO, COM A ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DA 
ADMINISTRAÇÃO. 
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Resumo: A abordagem Neoclássica tem por fundamento a realização dos objetivos, primando 

pela eficácia em detrimento da eficiência. A APO é considerada um modelo de democracia 

corporativa, o nível de participação está diretamente relacionado à satisfação dos envolvidos 

no processo. Através do projeto poder-se-á identificar além de sua cultura e clima 

organizacional, seus aspectos humanos e reação ao modelo. Este projeto se apresenta como 

um estudo de caso com objetivo analisar a compatibilidade das práticas de gestão na empresa 

X com a abordagem teórica Neoclássica da administração, seguindo as ações específicas de 

caracterização da empresa, identificação das práticas de gestão, comparação do alinhamento 

de tais práticas com os preceitos da teoria e caso identificado desvios teóricos, sugerir ações. 

Os métodos que serão adotados são caracterizados como qualitativo, exploratório, descritivo e 

analítico; através de frequentes visitas ao local durante um mês, coleta de dados por meio de 

observação sistêmica e aplicação de questionários e realização de entrevistas em horário 

comercial, aos colaboradores, nos níveis operacional, tático e estratégico. Após a finalização 

do aparato teórico relacionar-se-á esse material às práticas organizacionais, onde será possível 

o alcance dos objetivos estipulados. Este trabalho trará avanços regionais na gestão, quando 

difundida a aplicação na gestão, orientadas para realização dos objetivos. Propiciará aos 

atores, desenvolvimento cognitivo, afinidade ao desenvolvimento de projetos, maior 

engajamento na investigação científica e na respectiva área do conhecimento. Embora o tema 

seja recorrente, é abordado de maneira superficial. Nossa região por sua localização 

geográfica apresenta certas dificuldades aos estudos administrativos e práticas 

organizacionais. A pesquisa originou-se da percepção de notória falta de harmonização entre 

os objetivos das organizações e os individuais, e interesse do grupo no modelo APO 

empregado na gestão regional. A análise, não isenta a possibilidade de detectar-se um modelo 

personalizado de gestão, uma vez que “é comum empresas desenvolverem suas próprias 

soluções para problemas de administração” (MAXIMIANO, 2011). 
 

Palavras-chave: Abordagem Neoclássica, Administração Por Objetivos, Harmonização dos 

Objetivos, Eficácia.  
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

JEAN LUCAS NEVES DOS SANTOS1

THIAGO HENRIQUE CARVALHO SILVA2

Resumo:  A educação empreendedora é  algo muito importante,  pois tem como objetivo o
desenvolvimento de pessoas com capacidade e conhecimento que possa ajudar a sociedade
nos diversos problemas. Segundo uma pesquisa da revista Exame, o Brasil é o primeiro no
ranking  de  empreendedorismo,  mas  mesmo  assim  o  assunto  é  pouco  conhecido,  pois  as
unidades de ensino e a própria cultura familiar nos incentiva desde cedo a estudar para fins de 
empregabilidade. No estado do Mato Grosso essa ideia já está começando a modificar, e um
exemplo disto é o evento Células Empreendedoras idealizado pelo Prof. Dr. Genésio Gomes
da Cruz Neto, neste ano ocorreu do dia 22 a 25 de agosto no município de Cuiabá, no IFMT –
Campus  Bela  Vista.  O  programa  é  voltado  para  criação  e  desenvolvimento  da  ideia  de
educação empreendedora para os universitários e estudantes do ensino médio técnico, com o
objetivo de criar novas alternativas para essas pessoas saírem deste cenário de empregado
para a ideia de criar o seu próprio negócio. Este evento funciona como um game voltado para
formação de empreendedores, a primeira fase do programa é realizada em quatro dias, sendo
o primeiro deles dedicados a identificação de problemas de grande abrangência na sociedade,
no  segundo  foi  planejado  possíveis  soluções  para  os  problemas,  no  terceiro  dia  os
participantes  buscaram  nas  ruas  do  município  de  Cuiabá  uma  validação  para  a  solução
encontrada e no quarto e último dia é o fechamento, onde as melhores startups criadas são
premiadas com uma pré-aceleração, composta por mentorias de forma on-line e presenciais
com mentores de referência nacional em empreendedorismo, com duração de dois meses, toda
essa  premiação  para  aumentar  ainda  mais  o  interesse  das  pessoas  na  área  do
empreendedorismo.  Uma  das  equipes  participantes  procurou  fomentar  a  problemática
enfrentada por grande parte das ONG ́s - Organizações Não Governamentais, a respeito das
dificuldades em captar recursos e voluntários para execução de serviços sociais, desta forma
surgiu  o  “Conecta  Social”,  uma  plataforma  web  com  o  objetivo  de  conectar  ONG  ́s  e
voluntários,  e também ajudar na captação de recursos para essas organizações  do terceiro
setor. A startup citada acima foi uma das ganhadoras da maratona Células Empreendedoras, a 
mesma é composta por alunos dos campi de Alta Floresta, Diamantino e São Vicente.

Palavras-chave: Conecta Social, Empreendedorismo

_______________
1 Estudo do Curso de Técnico em Agropecuária – IFMT Campus Alta Floresta 
2 Docente – IFMT Campus Alta Floresta

60



 

PROCESSO DE ESCARIFICAÇÃO EM SEMENTE DE Parkia multijuga 

Bentham. 
 

 
LARISSA VIGINOTI
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WELISMAR ALMEIDA DA SILVA
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Resumo: O Bajão (Parkia multijuga Bentham.) como conhecido no município de Alta 

Floresta - MT pode receber várias outras denominações, como Fava-arara-tucupi, Visgueiro, 

Boloteira, Rabo-de-arara, Faveira de chorão, Arara petiu, Faveira Berloque, Joarana, Juerana, 

Macaqueiro, Mafuá, Muirarema, Paricá e Pau-de-arara. Seu nome comercial é “Guarango”, 

conhecido assim, principalmente no Equador. É uma planta da família Fabaceae que pode 

atingir até 40 metros de altura e obter um metro de DAP (Diâmetro a altura do peito). A 

espécie florestal é utilizada principalmente para a extração de madeira, devido seu tronco ser 

retilíneo, consequentemente, pode-se obter torras com até 10 metros de comprimento. As 

sementes do Bajão podem apresentar dormência, que se caracteriza por uma capacidade 

interna da semente não sofrer o processo germinativo, mesmo estando em condições 

ambientais favoráveis. Essa capacidade pode ser oriunda tanto de características fisiológicas, 

químicas, morfológicas, físicas e mecânicas possibilitando a germinação escalonada e a 

formação de bancos de sementes nas florestas. Com intuito de intensificar o processo 

germinativo da espécie para a produção de mudas florestais, objetivou-se realizar um método 

físico de quebra de dormência nas sementes de Parkia multijuga Bentham. Foram 

selecionados para o experimento 150 sementes com boas condições aparentes, sendo 

realizado o método de escarificação com auxílio de um alicate de poda, onde foram 

posteriormente distribuídas no canteiro e cobertas com solo. Sem a utilização de 

procedimentos de quebra de dormência, a germinação das sementes de acordo com a literatura 

é de aproximadamente 80% e ocorre entre 30 a 45 dias após semeadas, tornando a atividade 

onerosa, devido o prolongado período de emergência das plântulas. Constatou-se que a 

escarificação possibilitou a emergência de 60% das sementes após 10 dias da semeadura. Essa 

aceleração ocorreu devido à ruptura do tegumento espesso possibilitando a entrada de água e 

a hidratação das sementes, que iniciaram as atividades metabólicas do embrião com 

consequente germinação e emergência. Porém, observou-se a presença de microrganismos 

fúngicos que podem ter comprometido o potencial germinativo das sementes da espécie 

estudada, sendo assim, serão realizados experimentos subsequentes para aferir os resultados 

obtidos.   

 

Palavras-chaves: Bajão, Germinação, Quebra de dormência. 
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DESTILADOR CASEIRO A PARTIR DE MATERIAIS ALTERNATIVOS

JEAN LUCAS NEVES DOS SANTOS1

LUCAS KÜSTER GERONIMO2

VITOR RICARDO PISKLEVITZ3

FELIPE BOZ SANTOS4

Resumo: Um dos problemas enfrentados pelos professores de química e física nas escolas é
não possuir um laboratório equipado com equipamentos adequados para a realização de aulas
práticas da disciplina, vindo deste modo a afetar o aprendizado dos alunos nos conhecimentos
dos princípios  básicos  e  conceitos  dos  conteúdos vistos  em sala  de aula.  Pensando nisto
decidiu-se executar, idealizar, projetar e realizar a construção de um sistema de destilação
alternativo,  onde  o  mesmo foi  construído  com  materiais  de  baixo  custo  ou  facilmente
encontrado em nosso cotidiano,  tudo isso com o objetivo de proporcionar um projeto de
destilador fácil de ser montado e barato, para com isso ajudar não só a instituição local, mas
todas que não possuem laboratório e mesmo assim querem passar aos seus alunos um ótimo
ensino e  aprendizagem, por  motivo de ser  feito  uma fácil  assimilação com os conteúdos
estudados na sala de aula. Na construção do destilador utilizou-se uma lata de alumínio como
frasco de destilação, uma mangueira para ligar o frasco de destilação com o coletor, garrafas
pets  como condensador.  Na parte  do condensador  efetuaram-se furos  na parte  superior  e
inferior para entrada e saída da água de resfriamento. Toda essa estrutura foi sustentada por
apoios de madeira, utilizou-se como fonte de calor um fogareiro a álcool. A estrutura apesar
de  simples  é  uma boa  alternativa  para  que  os  professores  possam ensinar  na  prática  os
fenômenos  decorrentes  do  processo  de  destilação.  O  destilador  alternativo  possui  uma
eficiência podendo ser utilizado em aulas práticas de laboratório e também em experimentos
de física e química que envolva processos de separação a partir  da técnica de destilação,
como por exemplo, separação e obtenção de óleos essências.  

Palavras-chave: Destilador, Aprendizado, Laboratório, Alternativo. 
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ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM DESTILADOR SIMPLES

CLEITON DE AZEVEDO PIHEIRO1

GEOVANY XIMENES2

JOÃO ANTÔNIO GESUALDO3

GUSTAVO BETTONI4

DEVAIR MERGEN5

Resumo: A destilação é um meio de alteração criado para separar produtos de uma mistura
homogênea. A sua elaboração consiste em métodos simples para extrair substância no qual
seu ponto de ebulição é o menor, facilitando a extração. Os materiais utilizados foram: panela
de pressão, cano de cobre, recipiente de plástico (mal condutor térmico) e um cotovelo de
cobre. A panela de pressão é manuseada a uma alteração, ocorrendo à retirada do pino
responsável por aliar a pressão e substituir pelo joelho de cobre que irá conduzir a alta
temperatura junto a água, condensando a solução que primeiro evaporou, através de qualquer
liquido desde que sua temperatura seja inferior para diminuir a agitação das moléculas. O
experimento é constituído de água e sal, ao aquecermos a água a 100°C (Proporcional ao nível
do mar) dentro da panela de pressão, o produto com o menor ponto de ebulição muda de
estado rapidamente (gasoso), sendo transmitido pelo cano de cobre até chegar ao encontro da
água que está presente dentro de um simples balde com temperatura ambiente (36°C) para
ocorrer a condensação. Quando ocorre a condensação, a água não consegue se descolocar,
desde então, uma serpentina é feita no final dentro do balde, para que ajude a água descer por
gravidade até o ponto final (terceiro recipiente), deixando apenas a solução pura (água) que
estava homogeneizado com o NaCl pronta a consumir. O experimento descrito anteriormente
nos desenvolveu um interesse para destilarmos o álcool da garapa e essência do eucalipto. O
aprendizado adquirido nos proporcionou imensos conhecimentos interdisciplinares de
química quanto física, tralhando os conceitos de gravidade, temperatura, pressão e princípios
relacionado a ebulição. O intuito de levar o projeto a diante, nós fez pensar em uma pequena
empresa autonoma, no qual gera um renda para o autosustento, utilizando diversidades de
materia prima (cana, eucalipto) de forma ecologica, e proporcionando aos consumido um
produto de qualidade e sustentavel.

Palavras chaves: Destilação; Ebulição; Condensação; Gravidade; Temperatura.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA À PARTIR DE UM
CIRCUITO FECHADO COM A UTILIZAÇÃO DE LIMÃO (CITRUS

LIMONIUM)

LETÍCIA MILENA DA SILVA1

GISELE SANTOS PEREIRA2

SEVERIO OLANDI NETO3

VITOR DE SOUSA PIRES4

WELISMAR ALMEIDA DA SILVA5

Resumo: A bateria é um gerador  que converte energia química em energia elétrica através de
um circuito fechado que produz uma corrente, desta forma o reagente perde elétrons e o outro
ganha. A bateria de limão executada sobre orientação do professor da disciplina de física,
propôs que os alunos desenvolvessem ainda mais seu conhecimento, assim tendo uma melhor
compreensão sobre circuitos elétricos (eletroquímico). O experimento executado segue a regra
da bateria comum, são utilizados dois tipos de metais que atuam como eletrodos, sendo eles, o
cobre polo positivo da bateria (moeda de cinco centavos) e o zinco polo negativo da bateria
(parafuso) e são mergulhadas em um meio condutor de cargas (limão)  e ligados por meio de
fios de cobre permitindo que haja o contato com os dois polos existentes formando assim um
circuito fechado, deste modo ocorre o processo de oxidorredução, sendo  o cobre  o que ganha
elétrons e o que sofre redução, e o zinco é aquele que perde elétrons e que sofre oxidação. Á
medida que os átomos se movimentam, há uma perda de elétrons, esses que fluem através do
fio, deste modo,  conduzindo eletricidade. Diante do experimento, a eletricidade requer um
fluxo de elétrons na qual ocorre reações químicas para obter o fluxo necessário. Deste modo,
o  processo  de  troca  de  energia  química  faz  da  bateria  de  limão  uma  bateria  voltaica,
acendendo um led (diodo emissor de luz) de 12 volts e sua diferença de potencial medida
através de um voltímetro somaram-se todas as diferenças de potencial resultando em um total
de aproximadamente 4,68 volts.

Palavras-chave: Bateria voltaica, Oxido redução, Metais.
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Resumo: O trator de galinhas consiste em um cercado móvel, sem fundo, dotados de 

bebedouros, comedouros, poleiros e telhado, permitindo o contato permanente das aves com a 

superfície do solo. Nesse sistema, além de produzir carne e ovos, as aves desempenham papel 

multifuncional no manejo de plantas com crescimento espontâneo, no revolvimento e 

fertilização do solo, por meio da incorporação de suas excretas contribuindo com adubação da 

área para a implantação de espécies hortícolas. A instalação do trator encontra-se em estágio 

de desenvolvimento na Aldeia Boa Esperança da população indígena Rikbaktsas nativa do 

Vale do Rio Juruena, localizada no território Erikbaktsa, município de Brasnorte ao Noroeste 

de Mato Grosso, divisa com Juína, na confluência dos rios Sangue e Juruena. A ideia da 

implantação do trator de galinhas nessa comunidade ocorreu em virtude da dificuldade na 

produção de alimentos de origem animal e da constatação de que essa população tem 

enfrentado diversos desafios ao longo das últimas décadas em função do processo de 

reocupação da região, chegando inclusive a quase ser extintos. Objetivou-se analisar a 

aceitação da comunidade diante da inserção de uma nova atividade que não está inserida em 

suas práticas, tradições culturais, econômicas e alimentares. A metodologia consiste na 

realização da proposta e análise da aceitação pelos indígenas por meio da observação e 

anotações no diário de pesquisa, analisando o envolvimento da comunidade na fase de 

construção, manutenção dos aviários móveis e no manejo das aves. As estruturas dos aviários 

podem ser de diversos materiais, como bambu, ripas, hastes de metal e PVC, sendo cercados 

por telas e cobertos com materiais alternativos, como Tetra Pak, folha de palmeira e papelão 

revestido por lona. Foram construídos dois tratores de galinha com dimensão de 1,00 x 2,00 m 

e altura de 1,50 m, sendo um composto por bambu e outro por ripa, com cobertura de folhas 
de açaí. Por fim, os resultados serão comparados com dados de experimentos similares. 

Espera-se que o conhecimento repassado através das atividades realizadas com a população 

Aldeia Boa Esperança favoreça o fortalecimento das práticas agrícolas e que está experiência 

se expanda para as demais aldeias indígenas.   

  
Palavras-chave: Aviário móvel, Frangos de corte, Sustentabilidade.  
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Destilador artesanal: Agua e Sal

VINICIUS DIAS1

ROMUALDO FIDELIS2

RAI GOMES3
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JOÃO GILBERTO5

Resumo: Destilador que tem a função de retirar um subproduto de um produto
primário, o mesmo pode dessalinizar e também pode produzir bebidas como a cachaça,
para que esses processos aconteçam é preciso levar em consideração dois processos
físico-químicos; primeiro a vaporização causada pelo aumento da temperatura do
líquido inicial; segundo, a condensação que ocorre com o resfriamento do líquido
evaporado. Pretendemos com este experimento conseguir retirar o sal da água, colocar
em pratica os estudos realizados na sala de aula nas matérias de física e química, para
mostrar que caso a água potável do mundo se torne inacessível terá como destilar água
do mar em casa de modo que o produto não tenha gosto salino. O destilador criado por
esse grupo tem o intuito de ser transportável e não de produzir uma grande quantidade,
o mesmo exige alguns materiais: uma lata de metal de 500 mL, um recipiente de
plástico para armazenar o liquida final, 1 recipiente de polietileno para resfriar, um cano
de cobre de 1 m e uma lata de 275 mL cortada ao meio para colocar o álcool e fazer a
chama com o intuito de realizar a ebulição e 2 tabuas de tamanho igual, a maneira de
montar é simples use 2 tábuas como esqueleto do destilador, 2 recipientes um de alumio
e o outro de plástico ligue os 2 com um cano de cobre e coloque  água para resfriar e no
de alumínio água e sal e leve ao fogo. Ao final do processo realmente foi possível retirar
o sal da água através da conversão de calor ora aumentando e ora diminuindo fazendo
com que ocorra 2 processos que é a e vaporização e a condensação, ambos processos foi
compreendido com explicações anteriores dada em sala de aula, o gosto ficou aceitável
de forma que o mesmo se torna uma solução para a falta de água potável em nosso
planeta.

Palavras Chaves: Água; Destilador; Subproduto.
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DESTILADOR CASEIRO COMO FAZER SUCESSO SEM PRECISAR
DE MUITO 
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Resumo: Este trabalho tem o intuito de ratificar o processo de construção de um destilador
caseiro, proposto pela disciplina de química juntamente com a de física, com o objetivo de
realizar a dessalinização da água salgada obtendo-se uma água potável. Para tanto utilizou-se
uma mangueira,  uma garrafa pet de 1,5L, durepoxi e uma lata de achocolatado em pó. A
construção do destilador foi feita da seguinte forma, com um ferro quente furou-se a garrafa
pet em dois locais, para que a mangueira pudesse passar por dentro em forma de caracol, em
um dos lados que a mangueira  saiu foi para a obtenção de água potável,  já o outro lado
ligouse diretamente a lata de achocolatado que continha um pequeno furo em sua tampa, onde
a mangueira foi inserida. Depois de pronto o destilador foi testado, a lata que continha a água
salgada foi levada ao fogo para que pudesse aquecer e a garrafa foi segurada juntamente com
um  recipiente  onde  supostamente  ia  cair  a  água  potável.  Os  resultados  não  foram  os
esperados, pois não houve a dessalinização da água, acreditamos que possa ser pelo fato de a
temperatura não se encontrar adequada para que a água fervesse, evaporasse e passasse pela
mangueira em forma de vapor chegando ao outo lado em forma liquida e potável, como não
houve  dessalinização  o  experimento  não  deu  certo  no  primeiro  momento.  Um  segundo
destilador foi construído, portanto ao invés de usar a lata foi utilizada a panela de pressão. A
construção foi feita da mesma maneira que a anterior só diferenciando-se na parte onde foi
colocada a mangueira  na panela de pressão, com a ajuda de um isqueiro a mangueira  foi
fixada  na  parte  superior  na  tampa  em  um  pino  em  cima  da  mesma.  Os  resultados  do
experimento foram compensadores, além da experiência e aprimoramento com os conteúdos
de física e química, possibilitando-nos presenciar um processo exotérmico e endotérmico e
também com a dessalinização da água salgada se tornando água potável ao consumo, que por
mais que se tenha retirado somente algumas ml no final, o experimento funciona necessitando
somente de algumas melhorias.

Palavras-chave: Aprendizado, Dessalinização, Construção com itens básicos.

____________________________________

1 Estudante do curso Técnico Agropecuária Integrado ao Nível Médio; IFMT – Campus Alta Floresta;
camila.santos.lima123@gmail.com
2 Estudante do curso Técnico Agropecuária Integrado ao Nível Médio; IFMT – Campus Alta Floresta;
danielatavares568@gmail.com
3 Estudante do curso Técnico Agropecuária Integrado ao Nível Médio; IFMT – Campus Alta Floresta;
duda.nmv504@gmail.com

4 Estudante do curso Técnico Agropecuária Integrado ao Nível Médio; IFMT – Campus Alta Floresta;
raquelvasquesifmt@gmail.com
5 Estudante do curso Técnico Agropecuária Integrado ao Nível Médio; IFMT – Campus Alta Floresta;
thaysbragatti@outrook.com
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CONSTRUINDO   UM   DESTILADOR   CASEIRO 

 
 

 
 

AGNALDO   JUNIOR  1

ALANNA   PAGLIARINI  2

VALDENE   MATOS   DOS   SANTOS  3

WELISMAR   ALMEIDA   DA   SILVA  4

 

Resumo:  Alambique ou destilador é o mecanismo que possibilita obter álcool para a             
fabricação de inúmeras bebidas alcoólicas, como whisky (Grão e Malte), tequila           
(planta), diversificados licores e para extrair o valioso óleo essencial das plantas. Este             
trabalho tem como objetivo avaliar os resultados a partir da construção de um destilador              
caseiro para estudar as reações químicas e físicas que ocorrem durante o processo de              
destilação, esperando-se adquirir conhecimento prático de forma interdisciplinar.        
Através do uso do destilador, composto por uma panela de pressão furada no topo,              
ligada a uma garrafa PET de 2 litros, através de um tubo de cobre serpentinizado,               
constatou-se a possibilidade de se realizar a destilação simples que é a nomenclatura             
dada para designar o processo de separação entre água (H2O) e Cloreto de sódio              
(NaCl). No experimento realizado a mistura composta de água e sal de cozinha foi              
depositada em uma panela de pressão, e posteriormente aquecida, após alguns minutos a             
água começa a ferver, transformando-se em vapor deixando o sal no fundo em forma              
sólida, enquanto o vapor da água está dentro do cano de cobre em direção a garrafa                
PET, é nesse momento que o vapor da água se condensa e se torna líquido novamente,                
mais puro e potável para o consumo. Espera-se realizar o mesmo procedimento            
futuramente para extrair óleos essenciais de plantas aromáticas tais como o alecrim e             
camomila.   Com   a   finalidade   de   se   produzir   óleos   e   aromatizantes   para   ambientes.  
 
Palavras-chave:    Água,   Destilação,   Pressão. 
 
 

1Estudante   do   curso   de   agropecuária   integrado   ao   nível   médio.   Campus   alta   floresta; 
misaeldurante@gmail.com  
2   Estudante   do   curso   de   agropecuária   integrado   ao   nível      médio.   Campus   alta   floresta; 
alannapagliarine@gmail.com  
3   Estudante   do   curso   de   agropecuária   integrado   ao   nível   médio.   Campus   alta   floresta; 
valdenerodriguis@gmail.com  
4   Mestre   em   física.   Campus   alta   floresta;    welismar.silva@alf.ifmt.edu.br  
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EFEITOS DA CONTAMINAÇÃO POR CHORUME NO CRESCIMENTO
DAS RAÍZES DAS CEBOLAS SOB CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

                                                                                    MATHEUS PASCOAL HEINZEN1

GIOVANNA MARTINS DOMINGOS2

TAYNARA DE SOUZA FERNANDES3

FELIPE BOZ4

TAÍS DA SILVA ROSA5  

Resumo: O chorume é um caldo escuro e ácido de cheiro típico e desagradável, proveniente
da decomposição de matéria orgânica. Ele tem alto potencial tóxico e possui alta concentração
de metais pesados, sendo assim, extremamente prejudicial aos seres vivos. A contaminação do
lençol freático e do solo onde os resíduos sólidos são depostos é com frequência associada ao
carreamento do chorume pelas águas da chuva, que podem até mesmo chegar a corpos d’água
por meio do escoamento superficial, contaminando rios e córregos. A contaminação de corpos
d’água e do lençol freático pelo chorume pode acarretar graves consequências não só para o
meio  ambiente,  mas  também  para  a  saúde  pública,  o  que  se  deve  justamente  à  grande
toxicidade  de  seus  compostos.  O  objetivo  desse  trabalho  é  determinar  a  ocorrência  de
contaminação do solo por compostos tóxicos presentes no chorume produzido em depósitos
de  resíduos  sólidos  na  cidade  de  Paranaíta,  Mato  Grosso,  por  meio  da  avaliação  do
crescimento das raízes das cebolas Allium cepa. A cebola é uma espécie ideal para a avaliação
dos efeitos do chorume porque apresenta rápido crescimento radicular, é de fácil plantio e
manejo em bandejas de mudas, é acessível em quantidades necessárias para experimentos
controlados. Serão utilizadas 20 mudas de cebola, sendo que será avaliado o crescimento das
raízes sob diferentes condições experimentais: 1) sob condições controladas com solo normal
irrigadas com água livre de chorume; 2) cultivadas em solo normal mas irrigadas com água
contaminada por chorume; 3) cultivadas em solo contaminado e irrigadas com água livre de
chorume; 4) cultivadas em solo contaminado e irrigadas com água contaminada por chorume.
As raízes serão medidas com auxílio de uma régua e o comprimento médio será calculado a
partir  das  medidas  obtidas  em cada  bloco.  Espera-se  que  as  raízes  cresçam menos  e  se
desenvolvam com maior dificuldade sob maiores concentrações do chorume, podendo assim
indicar  o  estado  de  contaminação  do  solo  e  da  água  na  área  de  influência  do  lixão  de

Paranaíta. 

Palavras-chave: Allium cepa, Contaminação, Chorume

1 Estudante  do  curso  Técnico  em Administração;  IFMT -  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
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2 Estudante  do  curso  Técnico  em Administração;  IFMT -  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
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3 Estudante  do  curso  Técnico  em Administração;  IFMT -  Campus Alta  Floresta,  Centro  de  Referência  de
Paranaíta; taynarasouzafernandes@gmail.com
4Licenciatura em Química; IFMT - Campus Alta Floresta; felipe_boz@yahoo.com.br
5 Licenciatura em Química; IFMT - Campus Alta Floresta; tais.rosa@alf.ifmt.edu.br
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CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA ELÉTRICA A PARTIR DO 

REFRIGERANTE À BASE DE COLA 

 

ANA ELOISA DANETTI
1 

BRUNO WINTER KRAUSE
2 

JEAN PABLO LOTI
3

 

JOÃO VITOR MARQUES LIMA
4 

LARISSA GABRIELLY LIMA
5

 

 

 

 

Resumo: As pilhas e baterias são agentes elétricos que fazem parte da classe de geradores 

químicos, que podem ser utilizados na transformação de energia química em energia elétrica, 

a partir de um experimento realizado, observamos como ocorre essa transformação. Em um 

circuito fechado ocorre a geração de energia, utilizando-se Coca Cola, placas de zinco, 

representando o polo negativo, e a moeda de cobre, o polo positivo da bateria, ambos atuando 

como eletrodos.Os metais diferentes (cátion e ânion) quando dispostos em um circuito elétrico 

que conduz carga, formam uma pilha elétrica, por apresentarem uma diferença de cargas, 

apresentando então uma diferença de potencial elétrico entre eles.O refrigerante à base de cola 

como o componente principal apresenta em sua composição água gaseificada, açúcar, extrato 

de noz de cola, cafeína, acidulante ácido fosfórico e aroma natural, além do componente que 

serve como uma solução para desprender os elétrons, devido a uma diferença de potencial, o 

ácido fosfórico. Para que ocorra a reação, o circuito está ligado por fios de cobre, formando 

um circuito elétrico fechado, onde se movimenta os elétrons que unem os eletrodos metálicos: 

eles circulam do eletrodo de maior potencial de oxidação (zinco), para o de menor potencial 

de oxidação (cobre). Logo, a reação dentro da pilha é constituída pelo movimento de íons, em 

sentidos opostos: os íons migram de uma semi-pilha para outra. o primeiro circuito realizado 

apontou um resultado de 2,81 volts, em cada copo com o líquido produziu uma energia de 

cerca de 0,7025 volts, possibilitando a liberação de energia que foi capaz de acender uma luz 

de LED, cuja voltagem era de 3,0 V. A partir do experimento, podemos observar o 

funcionamento de uma bateria à base de refrigerante de cola, dessa forma ampliamos os 

nossos conhecimentos sobre o conteúdo ministrado em sala Eletroquímica e circuitos 

elétricos, conhecendo então fontes de energia alternativa. 
 

 

Palavras- chave: Circuito elétrico, Refrigerante à base de cola, Eletroquímica, Geração de 

energia. 
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2
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ARTE E PSICOLOGIA: UMA ABORDAGEM PSICANALÍTICA DA
PEÇA “MENINO MINOTAURO” COM O GRUPO FULCRO

ABSTRAÇÃO

EDUARDO MACHADO DOS SANTOS1

PRISCILA FERRARI PAULINO2

Resumo: O FULCRO ABSTRAÇÃO faz parte do Projeto de Ensino “Teatro no Campus Alta
Floresta” e tem a participação de 23 alunos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.
Atualmente,  o  grupo ensaia  o  espetáculo  MENINO MINOTAURO, texto  teatral  de  Luiz
Felipe Botelho (2011) que conta a história de Guga e sua amizade com uma criatura meio-
homem e meio-touro que sem razão aparente, passa a acompanhar o garoto onde quer que ele
vá. A peça, livremente inspirada no mito grego do Minotauro, trata de questões familiares, de
amizade, de opressão, da descoberta do erotismo, da morte e, principalmente, da luta contra as
imposições sociais e culturais e suas sufocantes máscaras que impedem a realização plena do
ser  humano.  Esses  conflitos  vivenciais  possibilitam,  dentro  de  uma  perspectiva
psicológica/psicanalítica, compreender o resultado dos aspectos conscientes e inconscientes
do ser humano e sugerem, de forma simbólica, como podemos lidar com essas questões, o que
favorece um trabalho interdisciplinar entre  Arte  e Psicologia.  Nesse labirinto,  é  o próprio
Minotauro quem aponta o caminho a seguir, ou seja, as manifestações do inconsciente ditam
as regras, o latente dá lugar ao manifesto. Assim, além de introduzir a linguagem das artes
cênicas, desenvolvendo e intensificando as habilidades de representação e comunicação, a
peça traz uma compreensão do significado da própria vida. O processo de montagem, ainda
em andamento, prevê: estudo do texto e análise das cenas; caracterização dos personagens;
estudo  acerca  do  mito  do  Minotauro;  improvisação  das  cenas  e  criação  de  personagens;
criação dos elementos cênicos; estreia e temporada de apresentações; avaliação do processo
criativo  e  impacto  pedagógico  para  os  participantes;  elaboração  de  relatório  final  e
manutenção do espetáculo.

 

Palavras-chave: Teatro, Psicologia, Psicanálise, Fulcro Abstração, Menino Minotauro.

1 Professor de Artes Cênicas no IFMT – Campus Alta Floresta. Graduado e Mestre em Artes Cênicas pela 
UFBA. eduardo.santos@alf.ifmt.edu.br 

2 Psicóloga do IFMT – Campus Alta Floresta. Graduada em Psicologia pela UNAERP e Especialista em 
Políticas Sociais de Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes pela 
FIVE. priscila.paulino@alf.ifmt.edu.br 
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IDENTIFICAÇÃO DE ENDOPARASITAS E ECTOPARASITAS NOS PEIXES
DE CATIVEIRO – HÍBRIDO TAMBATINGA (C. macropomum X P.

brachypomum).

SHIRLEI DE VARGAS1;
JESSICA CAIONI LUIZ2;

LORENA ALICE CAMPOS BEZERRA3;
LAILA NATASHA SANTOS BRANDÃO4

Resumo: Todas  as  espécies  animais  estão  susceptíveis  às  infestações  parasitárias,  não  sendo
diferente nos peixes e no ambiente aquático.  As tecnologias de criação relativas à produção de
animal cada vez mais se baseia em produzir o maior número de animais em menor espaço, este
condessamento dos sistemas de criação acarreta problemas sérios relativos a sanidade animal, uma
vez que a proximidade entre os indivíduos facilita a proliferação e disseminação dos mais diferentes
tipos de parasitos e patologias. Devido às características hidrográficas da região de Alta Floresta, a
piscicultura se desenvolve em ritmo acelerado, assim como em toda a região norte do estado de
Mato Grosso. O melhoramento genético animal pode ocorrer de forma natural e artificial, tendo
sempre como finalidade a adaptação e produção de híbridos, o espécime híbrido tambatinga (  C.
macropomum fêmea x P. brachypomum macho) geralmente é apresentado como mais resistente às
infecções  parasitárias  quando  comparados  a  suas  espécies  parentais.  O  objetivo  do  trabalho  é
analisar  endoparasitas  e  ectoparasitas  coletados  em  tambatinga,  de  cativeiro  da  zona  urbana
periférica do município de Alta Floresta-MT. Serão coletados dois peixes por semana, durante seis
meses,  totalizando 54 exemplares,  dando início às coletas no mês de Outubro de 2017, após a
despesca dos mesmos, que ocorrerá como habitual no criatório, serão coletados possíveis parasitas
presentes na pele, na região nasal, brânquias e nos olhos, assim como os endoparasitas presentes no
estômago e nos intestinos. Os ectoparasitos serão coletados a partir de raspagem da pele no sentido
cabeça – cauda e os endoparasitos obtidos realizando-se um corte longitudinal com ajuda de uma
tesoura e lavagem das suas cavidades, os parasitos encontrados serão armazenados em formalina
para posterior análise, seguindo-se protocolos pré-definidos para cada espécie de parasito, dessa
forma espera-se obter dados relativos a infestações parasitárias em ocorrência no cativeiro.

Palavras-chave: Infestações parasitárias, Ectoparasitas, Híbridos, Alta Floresta.

¹  Acadêmico  de  Bacharelado  em  Zootecnia  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  –  Campus  Alta  Floresta,
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2 Acadêmico  de  Bacharelado  em  Zootecnia  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  –  Campus  Alta  Floresta,
jessica.shirley.lorena@gmail.com; 
3 Acadêmico  de  Bacharelado  em  Zootecnia  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  –  Campus  Alta  Floresta,
jessica.shirley.lorena@gmail.com;
4   Médica  Veterinária,  Professora  de  zootecnia  do  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  –  Campus  Alta  Floresta,
laila.brandao@alf.ifmt.edu.br
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