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APRESENTAÇÃO
A publicação desta obra em formato digital marca uma iniciativa
pioneira em nossa instituição, organizada pela Coordenação de Pesquisa e
Inovação, em conjunto com a Assessoria de Comunicação do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT, Campus
Cáceres – Prof. Olegário Baldo com o objetivo de ampliar a difusão de ações
que envolvem docentes, técnicos-administrativos e estudantes do nosso
campus no desenvolvimento de pesquisa, iniciação científica e inovação
tecnológica.
Com este propósito, o Caderno Pesquisa do IFMT Cáceres – Prof.
Olegário Baldo: iniciação científica, pesquisa aplicada e inovação tecnológica
reúne 21 projetos realizados pelo Campus Cáceres em áreas como
Agronomia; Biotecnologia; Ciência da Computação; Ciências Ambientais;
Engenharia Florestal; Engenharia Química; Filosofia; Física; História;
Matemática e Turismo.
Os projetos foram aprovados em editais de fomento lançados pela
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (Propes/IFMT), com
apoio financeiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso-IFMT, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico-CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato
Grosso-FAPEMAT.
Aqui reunimos trabalhos que atenderam a chamada interna para
publicação referente às ações desenvolvidas no campus nos anos de 20192020. Coordenados por integrantes do nosso quadro qualificado de
pesquisadoras e pesquisadores, os projetos fomentaram a iniciação
científica com envolvimento de estudantes do ensino médio, dos cursos
técnicos integrados em Agropecuária e em Informática e do ensino superior
de bacharelado em Engenharia Florestal e Tecnologia em Biocombustíveis.
Na interface entre ensino-pesquisa e extensão, o desenvolvimento
da ciência em nossa instituição tem contribuído para a formação de
estudantes no estímulo à educação, geração de conhecimentos, senso crítico
e criatividade em resolução de problemas, bem como em pesquisas de
interesse das comunidades em diferentes realidades socioculturais,
econômica e ambiental.
Prof. Salmo César da Silva
Diretor-Geral do IFMT, Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
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A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO DE ALUNAS DO
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO IFMT
CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO
Priscilla da Silva Rodrigues; Suely Nobre Sousa; Débora Laís
de Oliveira Galeano; Pâmela Zortea Patrocínio.
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EDITAL 45/2018-2019
IFMT CÁCERES CHAMADA DE PROJETOS
DE PESQUISA E BOLSAS
DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

Período Execução
10/09/2018 31/08/2019
Área: FILOSOFIA

FOTO: SERAFIM, M.E (2020)

O presente trabalho é resultado de um projeto de
pesquisa submetido na modalidade PIBIC - EM
(Modalidade de projeto de Iniciação Científica
oferecido pelo CNPq aos jovens cursantes do Ensino
Médio), realizado entre os anos de 2018 e 2019, com a
finalidade de investigar a experiência de estágio
supervisionado das discentes do curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IFMT
Campus Cáceres.

Por ser o primeiro contato com o universo
profissional do curso técnico, é nessa fase que as
discentes lidam diretamente com certas dificuldades
da carreira técnica em agropecuária. Carreira que por
si só, já se revela desafiadora por constituir-se numa
profissão predominantemente masculina. Procuramos
evidenciar nesta pesquisa os desafios enfrentados
pelas alunas do curso na fase de estágio, buscando
expor, principalmente, como essas meninas, discentes
do curso, eram recepcionadas nos ambientes do
universo Agro para a realização de estágio: se elas
eram tratadas em pé de igualdade com os colegas do
sexo masculino; se a elas eram conferidas as mesmas
atribuições que os rapazes; se eram poupadas de
trabalhos mais braçais; se
estágio para as alunas como
ambiente em que realizarão
adequada para recebê-las,

havia disponibilidade de
havia para os alunos; se o
estágio possuía estrutura
e assim por diante. A

estratégia adotada para a obtenção dos dados foi a de
aplicação de questionário do tipo semiestruturado,
sendo estes baseados em bibliografias como LAKATOS
(2003) e Gil (2008). Por meio da aplicação do
questionário conseguimos obter o resultado que
esperávamos, a saber, um panorama de como nossas
discentes são recebidas nos locais de estágio
supervisionados e, a partir dessa análise, confirmamos
nossa hipótese de que o mercado profissional
agropecuário não recepciona as mulheres da mesma
forma que os homens, nem, muito menos, possui
infraestrutura para atender as especificidades da
mulher em postos de trabalho do ramo, em especial,
nas propriedades rurais. Isso é evidenciado pela falta
de alojamentos femininos nas fazendas, pela falta de
orientação aos funcionários do local quanto ao
tratamento impessoal e prevenção de situações que
envolvam assédio e assim por diante.
Palavras-Chaves: Meninas;
Estágio
Supervisionado
Dificuldades.
.

FEV. 2021

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa. Ma. Priscilla da
Silva Rodrigues
Pesquisadoras:
Profa. Ma. Priscilla da
Silva Rodrigues
Ma. Suely Nobre Sousa

Bolsistas:
Débora
Laís
de
Oliveira Galeano
Pâmela
Zortea
Patrocínio

Por ser o primeiro
contato com o universo
profissional do curso
técnico, é nessa fase que as
discentes lidam diretamente
com certas dificuldades da
carreira técnica em
agropecuária. Carreira que
por si só, já se revela
desafiadora por constituirse numa profissão
predominantemente
masculina.

Formação Profissional;
em
Agropecuária;
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ANTIOXIDANTES
NATURAIS PRESENTES NA UVA E MARACUJÁ EM
RELAÇÃO AOS SINTÉTICOS NA QUALIDADE DOS
BIODIESEIS SINTETIZADOS A PARTIR DO ÓLEO DE
ALGODÃO E NA SUA MISTURA COM O DIESEL
Cláudia Roberta Gonçalves; Alle Pires Atalla; Isabel Matos
Fraga; Ryan da Silva Gama; Josiane Wortiz Geraldes; Wérica
Souza Gomes.

EDITAL 52/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA COTAS/CAMPUS

Período Execução
01/08/2020 31/07/2021
Área
ENGENHARIA
QUÍMICA

Com o aumento da população e o crescente
desenvolvimento tecnológico e social, ocorreu o uso
exagerado dos combustíveis fósseis, tendo como
consequência a poluição ambiental. O biodiesel é uma
fonte de energia alternativa interessante tendo sua
importância pela substituição total ou parcial do óleo
diesel de petróleo por ser biodegradável, com
emissões tóxicas significativamente menores do que o
dos combustíveis fósseis.

Na sua produção uma diversidade de matérias-primas
podem ser utilizadas, já que o Brasil é favorável para o
cultivo de grãos. Neste cenário surge o óleo de
algodão, rico em ácidos graxos insaturados (75,02%), e
apresenta-se como uma promissora matéria prima
para a produção de biodiesel, visto que o mesmo pode
ser considerado um subproduto de algodão.
Entretanto, esta quantidade de ácidos graxos
insaturados, torna este óleo muito suscetível à
oxidação, característica que é inevitavelmente
repassada ao biodiesel obtidos a partir desta matériaprima, degradando-o, afetando sua qualidade e
diminuindo a sua vida útil. Para retardar a oxidação
antioxidantes são utilizados e podem ser os sintéticos
e naturais. Os antioxidantes sintéticos são os mais
usados para esta finalidade mas causam preocupação
nos pesquisadores e engenheiros desta área devido as
quantidade utilizada o qual podem afetar a saúde da
população devido a sua toxicidade, além de apresentar
maiores custo de produção. Pesquisas estão sendo
realizadas com antioxidantes naturais, que são
encontrados em frutas, legumes, grãos e condimentos
que tenham compostos fenólicos. Os estudos com
óleos essenciais de uva e semente de maracujá podem
ser promissores pelo fato de que seus compostos tem
efeito antioxidantes e podem ser usados junto com as
oleaginosas, antes do processo de produção e após
como aditivos, para minimizar os processos oxidativos
durante o seu armazenamento prolongado. A partir
deste contexto o objetivo deste projeto é avaliar a
eficiência de antioxidantes naturais presentes na uva
e sementes de maracujá em relação ao sintético, na
qualidade do biodiesel sintetizado a partir do óleo de
algodão, bem como na sua mistura com o diesel. A
adição destes óleos antioxidantes é uma alternativa
interessante para melhorar a qualidade do biodiesel e
melhorar a sua estabilidade oxidativa.
Palavras-Chaves:
Processos
essenciais; Aditivos.

FEV. 2021

Oxidativos;

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa.
Dra.
Claudia
Roberta Gonçalves
Pesquisadores/as:
Me. Alle Pires Atalla
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Profa. Ma.Isabel Matos
Fraga Cunha
Discentes voluntárias/os:
Josiane Wortiz Geraldes
Ryan da Silva Gama
Wérica Souza Gomes

O objetivo deste projeto é
avaliar a eficiência de
antioxidantes naturais
presentes na uva e sementes
de maracujá em relação ao
sintético, na qualidade do
biodiesel sintetizado a
partir do óleo de algodão,
bem como na sua mistura
com o diesel.

Óleos
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DOS ANTIOXIDANTES
NATURAIS PRESENTES NAS CASCAS DE LIMÃO,
ROMÃ E FOLHAS DO CHÁ VERDE NA ESTABILIDADE
DOS BIODIESEIS DURANTE O SEU ARMAZENAMENTO
Cláudia Roberta Gonçalves; Felipe Vieira da Cunha Neto;
Isabel Matos Fraga; Guilherme César da Silva Ribas; Ryan da
Silva Gama.

EDITAL 45/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - LIVRE
CONCORRÊNCIA

Período Execução
01/08/2019 30/09/2020
Área
ENGENHARIA
QUÍMICA

O biodiesel destaca-se por ser considerado uma
alternativa viável na substituição aos combustíveis
fósseis. A principal fonte de matéria-prima é o óleo de
soja, mas enfrenta uma forte concorrência com o
setor alimentício. O óleo de girassol oferece a
vantagem de apresentar um ciclo curto de produção e
sua facilidade de adaptação de cultivo em diferentes
regiões brasileiras. Entretanto, encarecem o processo
de produção.

A partir deste fato, pesquisas tem sido realizadas na
busca por matérias-primas alternativas que resultem
em um produto de ótima qualidade e com baixo custo
de produção. O óleo residual de fritura é uma
matéria-prima interessante, evitando o seu descarte
inadequado, e, consequentemente na redução do
impacto ambiental. Para minimizar a sua elevada
acidez preparou-se a blenda com o óleo de girassol, o
qual apresenta um índice de baixa acidez. Apesar das
inúmeras vantagens do uso do biodiesel, ele é
suscetível a oxidação, podendo se degradar em longos
períodos de armazenamento, não sendo aceito
comercialmente. Avaliar a estabilidade oxidativa do
biodiesel durante o armazenamento é necessária para
monitorar a sua qualidade e os tratamento com
antioxidantes naturais são promissores. O chá verde
(Camelia Sinensis,), a romã (Punicaceae L.) e o limão
(Citrus limon) são espécies com elevados teores de
compostos antioxidantes, e pesquisas com estes
produtos é extremamente importante para aumentar a
estabilidade oxidativa dos biodieseis. A partir deste
contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito dos antioxidantes naturais das cascas de limão
e da romã e das folhas do chá verde, na qualidade do
biodiesel obtido a partir dos óleos de girassol,
residual e blendas, durante o seu armazenamento.
Com o desenvolvimento desta pesquisa verificou-se
que o melhor resultado de produção dos biodieseis foi
com a blenda de óleos de girassol e residual. Com a
ativação e armazenamento dos óleos e biodieseis
ocorreu alteração nos parâmetros físico químicos,
mas os extratos antioxidantes mostraram eficientes.
Conclui-se que o extrato de Chá verde mostrou-se
como melhor antioxidante natural, tanto para os óleos
como para os biodieseis, nas condições estudadas.
Mais estudos com estes extratos antioxidantes são
necessários para melhorar a pesquisa nesta área.

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Pesquisadores(as):
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Prof. Me. Felipe Vieira
Cunha Neto
Profa.
Ma.
Isabel
Matos Fraga Cunha
Bolsista:
Guilherme
Silva Ribas

Cesar

da

Discente voluntário:
Ryan da Silva Gama

Este trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito dos
antioxidantes naturais das
cascas de limão e da romã e
das folhas do chá verde, na
qualidade do biodiesel
obtido a partir dos óleos de
girassol, residual e blendas,
durante o seu
armazenamento.

Palavras-Chaves: Óleo de Girassol; Óleo Residual;
Blendas.
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TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO

CARACTERIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E
CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS COMO BASE
PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO NO PROJETO DE
ASSENTAMENTO FACÃO BOM JARDIM, MUNICÍPIO
DE CÁCERES/MT
Juberto Babilônia de Sousa; Antônio Nobres da Silva,
Anderson Ritela; Junior Rodrigues Ribeiro; Maria José Ramos
Pires; Pedro Paulo da Silva Alves; Pedro Henrique Cavalcante
Cristo; Isabela Aguiar Mamede; Ana Clara Medeiros da Silva.

EDITAL 53/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2020 01/09/2021
Área: AGRONOMIA

A matriz tecnológica adotada pelos assentados no
assentamento Facão Bom Jardim baseia-se em sua maioria
no conhecimento empírico. O solo é o recurso natural de
importância fundamental no processo produtivo dos
assentados.

Nestas áreas faz-se necessário a geração de
informações básicas para indicar seu potencial
produtivo
para
que
o
desenvolvimento
socioeconômico seja sustentável. Nesse sentido, o
levantamento de solo, a caracterização e classificação
pedológica e a determinação da capacidade de uso das
terras são fundamentais, porque determinam as
potencialidades e limitações dos diferentes tipos de
solos podendo, portanto, oferecer informações
seguras aos assentados sobre as atividades mais
adequadas a serem desenvolvidas na propriedade
rural. O objetivo do trabalho é a caracterização
morfológica e físico-química dos solos para subsidiar
a determinação da capacidade de uso das terras no
Projeto de Assentamento Facão Bom Jardim,
comunidade Nossa Senhora Aparecida, Município de
Cáceres. Será realizado trabalho de campo para
reconhecer a tipologia das classes de solos, descrever
e coletar amostras deformadas de solos para análises
laboratoriais. Tais caracterizações contribuirão para o
entendimento das relações destes atributos com o
meio
e,
consequentemente,
permitirá
obter
informações reais sobre a classe de capacidade de uso
dos solos para diferentes fins. A execução do projeto
possibilitará a geração de indicadores e modelos que
poderão ser utilizados na ampliação da base produtiva
e na melhoria das condições de vida com inclusão
social e redução das desigualdades sociais no
assentamento. O projeto poderá gerar indicadores
ambientais e subsidiar políticas públicas.

EQUIPE:
Coordenador:
Prof.
Dr.
Juberto
Babilônia de Sousa
Pesquisadores:
Prof.
Dr.
Juberto
Babilônia de Sousa
Prof. Dr. Anderson
Ritela
Prof.
Me.
Antônio
Nobres da Silva
Bolsistas:
Ana
Clara
Moura
Medeiros da Silva
Bruna
Samy
de
Oliveira Miranda
Pedro
Henrique
Cavalcante Cristo

A execução do projeto
possibilitará a geração de
indicadores e modelos que
poderão ser utilizados na
ampliação da base

Palavras-Chaves:
Pedologia

Aptidão,

Atributos,

Assentados,

produtiva e na melhoria
das condições de vida com
inclusão social e redução
das desigualdades sociais no
assentamento

FEV. 2021

18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO

CULTIVO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS EM
QUINTAIS EM TEMPOS DE PÓS-PANDEMIA
Iris Gomes Viana; Maria Edna Pedro da Silva; Milson Evaldo
Serafim; Carlos Miguel Velasco Revilla; Pedro Paulo da Silva
Alves; Vanessa Ribeiro Garcia Leal.

EDITAL 53/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2020 01/09/2021
Área: CIÊNCIAS
AMBIENTAIS

A pesquisa tem como objetivo promover a diversidade
alimentar por meio de saberes e práticas de cultivo de
plantas alimentícias às mulheres do Coletivo Mulheres
Solidárias do bairro Vila Real, na cidade de Cáceres - MT.

O coletivo, formado inicialmente por 30 mulheres,
surge a partir das dificuldades de obtenção de renda e
de alimentação, agravadas pelo contexto atual da
pandemia Covid-19, com mobilizações em busca de
alternativas para a segurança alimentar das famílias
de suas comunidades. Os caminhos metodológicos
desta investigação teve início na definição da
natureza
da
pesquisa.
Centrada
na
questão
problematizadora de como utilizar os saberes sobre
plantas alimentícias para promoção da segurança
alimentar da comunidade em estudo, optou-se por
uma pesquisa de natureza aplicada. A pesquisa é
realizada por meio da abordagem qualitativa a partir
de técnicas aplicada à mulheres do coletivo como
entrevista semiestruturada, bola de neve, visitas à
comunidade envolvida e o cultivo e manejo de
vegetais de uso alimentício. O conhecimento e uso de
plantas para a alimentação e saúde das populações
são temas relevantes em pesquisas que envolvem
diversas ciências biológicas, ambientais, agronômicas
e sociais. As relações sociais e econômicas, as
histórias de vida e as formas de uso e manejo dos
vegetais e do seu ambiente são áreas de estudo da
Etnobotânica que trazem evidências da importância
desses conhecimentos para a conservação ambiental e
a segurança alimentar e nutricional das populações.
Entre os resultados esperados, a pesquisa visa
contribuir para a diversidade e a segurança alimentar
das famílias envolvidas no projeto, considerando os
saberes e aspectos culturais da comunidade, a partir
do levantamento das espécies vegetais de uso
alimentar conhecidas e por meio do estímulo do
cultivo de plantas alimentícias nos quintais das
mulheres participantes.

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa. Dra. Iris Gomes
Viana
Pesquisadores:
Profa. Dra. Iris Gomes
Viana
Prof.
Dr.
Milson
Evaldo Serafim
Ma. Maria Edna Pedro
da Silva
Bolsistas:
Carlos Miguel Velasco
Revilla
Pedro Paulo da Silva
Alves
Vanessa
Ribeiro
Garcia Leal.

A partir do
levantamento das espécies
vegetais de uso alimentar
conhecidas e por meio do
estímulo do cultivo de
plantas alimentícias nos
quintais das mulheres
participantes, o projeto
objetiva contribuir para a
diversidade e a segurança
alimentar.

Palavras-Chaves:

agricultura

urbana,

segurança

alimentar; etnobotânica; quintais
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EFICÁCIA DE SUBPRODUTOS DE BIODIGESTORES
EM HORTAS DOMÉSTICAS
Lucas Nunes Jorge; Rhavena Graziela Liotti; Bruno Felipe
Eleutério da Silva; Elayza Laura Oliveira Cardoso; Lilian
Tainara da Silva Bispo; Karen Anelina Mendonça Ribeiro;
Guilherme Cesar da Silva Ribas; Ryan da Silva Gama.

EDITAL 50/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Este trabalho tem como finalidade estudar a viabilidade de
produção de biogás, a partir de matéria orgânica oriunda de
sistemas pastoris, através da construção de um biodigestor
com materiais de médio custo. Como a produção de biogás
é um processo natural, resultado da decomposição de
matéria orgânica, o presente trabalho vem com o propósito

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020

de construir um biodigestor com a utilização de esterco
bovino como matéria orgânica. Temos como propósito
analisar a eficiência ótima do chorume e do biofertilizante
na produção de vegetais em uma horta doméstica.

Área: FÍSICA

FEV. 2021

Palavras-Chaves: Biogás; Matéria Orgânica; Biodigestor;
Esterco Bovino; Chorume; Biofertilizante.
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EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E SÍNTESE DE
BIOPOLÍMEROS A PARTIR DE ÁCIDO LÁTICO
Cristian Jacques Bolner de Lima; Fernanda Maria das Silva
Costa; Juniele Gonçalves Amador; Francyeli Fernandes;
Charles Souza da Silva.

EDITAL 42/2019 AIT/PROPES/IFMT
SELEÇÃO DE PROJETOS
DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
CHAMADA 2019/2020

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020

O ácido lático tornou-se um composto orgânico de grande
importância no cenário mundial como um monômero para
a produção de acido polilático biodegradável. Com o
aumento da demanda de ácido lático, a necessidade de
explorar fontes de matérias-primas alternativas e processos
de purificação de baixo custo e alta eficiência para a sintese
de biopolimeros se tornou cada vez mais importante.

Área
ENGENHARIA
QUÍMICA

Tais polímeros são atualmente empregados na
elaboração de uma vasta gama de materiais
resistentes e biodegradáveis, como em próteses e
implantes para a área médica, além de materiais para
embalagens
de
alimentos,
utensílios
plásticos
variados, fibras e revestimentos, os quais podem
substituir os produtos fabricados com matéria prima
base de petróleo. Portanto, este projeto teve como
objetivo a extração e a síntese de biopolímeros
produzidos a partir ácido lático empregando dois
métodos para a síntese do PLA. Como resultado da
síntese do PLA (DL) utilizando método convencional,
empregando agitação e refluxo (figura 1), obteve-se
um PLA de consistência cristalina e coloração marrom
claro,
apresentando
um
rendimento
de
aproximadamente 85%. Com relação a síntese de PLA
(DL) por método de síntese não convencional (figura
2), empregando irradiação ultrassônica, obteve-se um
PLA de estrutura cristalina de cor branca com
rendimento de 95%.
Palavras-Chaves:
Biopolimeros;
Extração, Biodegradável.

Figura 1. PLA (DL) sintetizado por
método convencional empregando
agitação e refluxo

FEV. 2021

Ácido

lático;

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Dr. Cristian
Jacques Bolner de
Lima
Bolsista:
Fernanda Ferreira
Maria
Discentes voluntários:
Érik Ramos da Silva de
Oliveira
Fernanda Maria da
Silva Costa

Este projeto teve como
objetivo a extração e a
síntese de biopolímeros
produzidos a partir ácido
lático empregando dois
métodos para a síntese do
PLA.

Figura 2. PLA (DL) sintetizado por
método não convencional empregando
irradiação ultrassónica.
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NA
NUTRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE
Tectona grandis L. f.
Glaucia Alves e Silva; Milson Evaldo Serafim; Creunice
Nascimento da Silva; Junior Rodrigues Ribeiro.

46/2019 - PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTIFICA COTAS/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área
ENGENHARIA
FLORESTAL

Entre os métodos empregados para aumentar a
qualidade morfofisiológica de mudas, na sua fase de
formação,
têm-se
a
inoculação
com
fungos
micorrízicos arbusculares (FMAs). Nesse estudo,
objetivou-se selecionar FMAs nativos e avaliar o efeito
destes, juntamente com FMAs exóticos na nutrição
mineral e desenvolvimento de mudas de teca. Em
setembro de 2019 realizou-se coleta de solos,
preparação das amostras e, posteriormente, montouse experimento para multiplicação dos FMAs em
cultivos armadilhas

Readequou-se a meta 1, incluindo além de solos
provenientes do plantio de teca da fazenda
experimental do Campus Cáceres, solos de plantios de
teca em Barra do Bugres-MT (Fazendas Monte Verde,
Porta do Céu e Pau D’Arco) e Santana do AraguaiaPará (Fazendas Arpa e Santa Marta do Inajá). Devido
vários
problemas
durante
a
germinação
e,
posteriormente, morte de muitas plantas em janeiro
de 2020, foi necessário estender a multiplicação dos
fungos por um período maior, passando de 120 para
150 dias, com período estimado para extração e
avaliação da densidade de esporos em março de 2020.
Quando se preparava para a coleta dos inóculos dos
cultivos armadilhas para iniciar a avaliação quanto a
densidade de esporos e diversidade de espécies de
FMAs nativos, veio a paralisação das atividades em
função da pandemia causada pelo coronavírus. Assim,
essa etapa de multiplicação dos fungos encontra-se
em andamento até o momento. As demais etapas
previstas no projeto, todas dependem dessa fase e
pretende-se no retorno das atividades presenciais dá
continuidade ao projeto, solicitando sua realização
através de editais de fluxo contínuo. Os alunos
envolvidos no projeto (bolsista e voluntário),
realizaram durante esse período, revisão de literatura
e estamos tentando elaborar junto com a bolsista do
projeto um artigo para publicação em periódico
científico, proveniente da monografia de uma
orientada de TCC que trabalhou com FMAs. Quando
possível a continuidade do projeto, espera-se como
resultados selecionar isolados eficientes para a teca,
que possam ser utilizados em programas de
inoculação, a fim de otimizar o processo de produção
de mudas, visando a obtenção de mudas com alta
qualidade, baixo custo e principalmente com a
capacidade de se desenvolver em solos com baixa
disponibilidade de nutrientes..
Palavras-Chaves:
Teca;
Produção de mudas.

FEV. 2021

Micorriza

EQUIPE:
Coordenador:
Profa. Dra.
Alves e Silva

Glaucia

Pesquisador/a:
Profa. Dra. Glaucia
Alves e Silva
Prof.
Dr.
Milson
Evaldo Serafim
Bolsista:
Creunice Nascimento
da Silva;
Discente voluntário:
Junior Rodrigues
Ribeiro

Objetivo selecionar
FMAs nativos e avaliar o
efeito destes, juntamente
com FMAs exóticos na
nutrição mineral e
desenvolvimento de mudas
de teca.

arbuscular;
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IDENDRUS: PLATAFORMA WEB PARA A
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DO PANTANAL E
CERRADO

FOTO : EDNA PEDRO

Marcelo Rocha Meira; Reginaldo Antonio Medeiros; Marya
Eduarda Pereira de Oliveira; Sophia Melhorança Moreira
Añez.

50/2019 - PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

FOTO : ARQUIVO DO PROJETO

A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2019
a outubro de 2020, com o objetivo de utilizar
algoritmos de Mineração de Dados para classificar
espécies do Pantanal e Cerrado. Os dados das
espécies foram coletados a partir de um levantamento
censitário do estrato arbustivo-arbóreo do Horto
Florestal Profa. Michelle Carmelinda Pegorini Bordini,
do curso de Engenharia Florestal do IFMT Campus
Cáceres, o qual se trata de um fragmento Vegetacional
de cerca de 3,0 ha e que contempla aspectos e
espécies inerentes tanto ao Cerrado quando ao
Pantanal.

Como instrumento de análise utilizamos o software
¹RapidMiner que possibilitou escolher o melhor
algoritmo de classificação das espécies. O algoritmo
selecionado foi o Decision Tree (árvore de decisão),
que utiliza um modelo de classificação semelhante a
uma árvore, composta por nós e raízes. A classificação
proporcionou os seguintes resultados sobre as
espécies simples: para o nó raiz o atributo obtuso
(verdadeiro) tivemos apenas a folha ovalada, e para o
nó raiz obtuso (falso) obtivemos duas ramificações:
acuminado e elíptica. E para as espécies do tipo
composta, o algoritmo apresentou os seguintes
resultados: para o nó raiz oblonga (verdadeiro)
tivemos apenas as folhas cuneada, imparipinada e
paribipinada e para o nó raiz obtuso (falso) as
ramificações acuminado; assimétrica e digitada. Feita
as classificações, desenvolvemos uma aplicação Web
adaptável para dispositivos móveis, que possibilitou o
acesso às informações do banco de dados através
poucos cliques. Porque a classificação diminuiu a
quantidade de opções para o usuário, permitindo que
o mesmo sem muito conhecimento conseguisse
consultar as espécies. Desta maneira, compreendemos
que a pesquisa realizada alcançou o seu objetivo, pois,
a Mineração de Dados se mostrou eficaz no processo
de classificação das espécies, e a plataforma Web
possibilitou a visualização dos resultados de uma
forma acessível.
Palavras-Chaves:
Plataforma
Mineração de Dados.

Web;

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Marcelo
Meira

Rocha

Pesquisadores:
Prof. Marcelo Rocha
Meira
Prof. Dr. Reginaldo
Antonio Medeiros
Bolsistas:
Marya Eduarda Pereira
de Oliveira
Sophia Melhorança
Moreira Añez

A mineração de dados
se mostrou eficaz no
processo de classificação
das espécies, e a plataforma
web possibilitou o acesso
aos resultados de uma
forma acessível.

Algoritmo;

¹RapidMiner - https://rapidminer.com/
FOTOS : ARQUIVO DO PROJETO
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IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE TOLERÂNCIA
DE FEIJÃO COMUM AO ESTRESSE HÍDRICO
Jeferson da Silva Muniz; Thiago Alexandra Santana Gilio;
Givanildo Rodrigues da Silva; Luciano Recart Romano; Milson
Evaldo Serafim

EDITAL 46/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 30/09/2020
Área: AGRONOMIA

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é amplamente
cultivado no mundo. Importante para economia de países
em desenvolvimento, e fonte de nutrientes para a
população. Dentre os fatores que afetam sua produção,
notadamente o déficit hídrico, representa um dos mais
limitantes à obtenção de alta produtividade. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar o desempenho de 121
genótipos de feijão comum submetidos ao déficit hídrico e
selecionar os genótipos mais promissores.

O experimento foi conduzido entre julho e outubro de
2019, sob irrigação na área experimental do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso – IFMT, campus Cáceres. Avaliou-se 121
genótipos de feijão comum sob o delineamento
experimental em látice simples 11 x 11 (k = 121) com
três repetições e bordadura de quatro linhas de feijão
comum carioca comercial em todo o ensaio. As
parcelas foram constituídas por uma linha de 1,5 m de
comprimento, 0,45 m entre linhas e 0,5 m entre
parcelas. A suspensão da irrigação foi realizada em
pleno florescimento pelo período de dez dias. Foram
avaliados o número de vagens por planta (NVP),
número de grãos por vagem (NGV), a massa de 100
grãos
(P100),
rendimento
de
grãos
(REND),
rendimento por dia (RPD), dias para florescimento
(NDF), dias até a maturação (NDM) e dias para
enchimento dos grãos (NDE). Os valores genotípicos
foram preditos através do software SelegenREML/BLUP. Diferença significativa (p ≥ 0,05) entre
os genótipos avaliados por meio do teste da razão da
verossimilhança foi identificada para todas as
características avaliadas. Selecionou-se os três
melhores ranqueados para cada característica, sendo
para NVP os genótipos BGF75, F15 e BGF 121; NGV
=BGF162, F20, e BGF114; P100 = BGF82, BGF73 e
BGF163; REND = BGF107, BGF70 e F71; RPD = BGF107,
F71 e BGF70; NDF = BGF13, BGF27 e BGF59; NDM =
BGF47, BGF35 e F15 e para a característica NDE
selecionou-se os genótipos BGF64, BGF83 e BGF188.
Desse modo, os genótipos selecionados podem ser
utilizados em programas de melhoramento da cultura
do feijão comum como fontes de tolerância ao
estresse hídrico.

EQUIPE:
Coordenador:
Prof.
Dr.
Milson
Evaldo Serafim / IFMT
Pesquisadores:
Prof.
Dr.
Luciano
Recart Romano/IFMT
Prof.
Dr.
Thiago
Alexandra
Santana
Gilio/ UNEMAT
Givanildo
Rodrigues
da Silva/ Mestrando
em
Genética
e
Melhoramento
de
Plantas/ UNEMAT
Discente Bolsista:
Jeferson da Silva Muniz/
IFMT Cáceres

O objetivo do presente
trabalho foi avaliar o
desempenho de 121
genótipos de feijão comum
submetidos ao déficit
hídrico e selecionar os
genótipos mais
promissores.

Palavras-Chaves: Phaseolus vulgaris L; produtividade;
seleção de genótipos.
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INCORPORAÇÃO DE DIFERENTES ANTIOXIDANTES
NATURAIS NOS BIODIESEIS DE ÓLEOS DE
SEMENTE DE ABÓBORA Cucurbita moschata
E SOJA: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA
DURANTE O SEU ARMAZENAMENTO
Cláudia Roberta Gonçalves; Alle Pires Atalla; Isabel Matos
Fraga; Ryan da Silva Gama; Guilherme César da Silva Ribas.

EDITAL 46/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA COTAS/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 30/09/2020
Área
ENGENHARIA
QUÍMICA

O biodiesel pode ser produzido a partir de diferentes
oleaginosas, e a soja é a mais utilizada, mas devido ao
seu custo elevado pesquisas com fontes alternativas
têm sido realizadas. O óleo de semente de abóbora
(Cucurbita moschata) mostram-se eficientes para esta
finalidade, pois é rica em lipídeos, vitaminas E, A e do
complexo B, além de apresentar características
antioxidantes. A mistura deste óleo com o de soja,
formando blendas, merece destaque na melhoria do
índice de acidez e outras características.

Na composição dos óleos de sementes de abóbora
encontram-se além dos ácidos graxos saturados os
insaturados, que favorecem o processo de oxidação do
Biodiesel, diminuindo a sua estabilidade oxidativa
durante o armazenamento prolongado, deteriorandoo e impossibilitando a sua comercialização. Avaliar a
estabilidade oxidativa do biodiesel em tempos
crescentes de armazenamento é necessária para
monitorar a sua qualidade. Desta forma é de
fundamental importância à procura de soluções
tecnológicas que permitam reduzir os processos de
degradação do biodiesel e aumentar o período de
armazenamento, sem ocorrer perdas das suas
caraterísticas. Pesquisas mostram que a semente de
mamão, o alecrim e a linhaça apresentam compostos
fenólicos e são considerados antioxidantes naturais,
podendo ser adicionados em alimentos, cosméticos,
óleos e biodiesel. A partir deste contexto esta
pesquisa teve como objetivo avaliar a influência da
incorporação dos óleos de alecrim, semente de
mamão e linhaça na estabilidade oxidativa durante o
armazenamento do biodiesel de óleos de semente de
abóbora, soja e sua blenda. Após o desenvolvimento
desta pesquisa verificou-se que os biodieseis
produzidos com os óleos de soja e blendas mostramse eficientes e apresentaram resultados de acordo
com a legislação vigente. Com a adição dos
antioxidantes e dependendo da oleaginosa utilizada
na produção do biodiesel, os óleos de semente de
mamão e o alecrim mostraram mais eficientes, sendo
necessário mais pesquisas. Concluiu-se que a semente
de abóbora é uma oleaginosa com grande potencial na
produção do biodiesel e a semente de mamão foi o
melhor antioxidante estudado. Agregar valor a
semente de abóbora é um grande avanço tanto para
redução do impacto ambiental, quanto para fomentar
o segmento da indústria de biocombustíveis.
Palavras-Chaves:
Alecrim; Linhaça.
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Blenda;

Semente

de

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Pesquisadores(as):
Me. Alle Pires Atalla
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Profa.
Ma.
Isabel
Matos Fraga Cunha
Discente Bolsista:
Ryan da Silva Gama
Discente voluntário:
Guilherme Cesar
Silva Ribas

da

A pesquisa teve como
objetivo avaliar a
influência da incorporação
dos óleos de alecrim,
semente de mamão e
linhaça na estabilidade
oxidativa durante o
armazenamento do
biodiesel de óleos de
semente de abóbora, soja e
sua blenda.

Mamão;
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INVESTIGAÇÃO DE FENÔMENOS
ELETROMAGNÉTICOS
Lucas Nunes Jorge; Anna Clara Braglia Cabral Serruya;
Daniele Pereira da Silva; Keniel Natan Alves dos Santos; Caio
de Souza dos Santos; Fabiane Cristina da Silva.

EDITAL 50/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área: FÍSICA

No decorrer deste projeto abordaremos a construção de
dois aparatos experimentais, uma bobina de Tesla e uma
bobina para o estudo da hipertermia magnética para
investigarmos fenômenos do eletromagnetismo. A primeira
destina-se à verificação e caracterização de diversos
fenômenos, entre eles a indução eletromagnética, o efeito
da ressonância, a quebra da rigidez dielétrica do ar, ondas
eletromagnéticas e ondas de rádio e ionização de gases. A
segunda busca compreender qual o efeito de um campo
magnético sobre materiais ferrosos, qual o limite entre
metais e semimetais para que ocorra o aquecimento do
material via campo magnético e qual a relação entre
corrente elétrica e o aumento da temperatura da amostra.
Palavras-Chaves: Bobina de Tesla; Hipertermia Magnética;
Eletromagnetismo; Campo Magnético.
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LEARNING ENGLISH: PLATAFORMA WEB DE
ENSINO DA LÍNGUA INGLESA
Marcelo Rocha Meira; Caio Vinicius de Oliveira; Gabriel
Mayer Babinski; Thiago da Silva Charão; Carlos Eduardo
Assunção Ramos de Jesus.

EDITAL 50/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área

CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2019 a
outubro de 2020, com o objetivo de desenvolver uma
plataforma Web de ensino da língua inglesa, que fosse
gratuita e possibilitasse ao professor organizar o
ambiente de acordo com a sua necessidade. Iniciamos o
estudo com uma pesquisa bibliográfica, com o intuito
de escolher a ferramenta que possibilitasse o
desenvolvimento. Como resultado escolhemos o
Bootstrap, ferramenta que foi criado em 2011 por Mark
Otto e Jacó engenheiros do Twitter, com o objetivo de
integrar o desenvolvimento de interfaces Web, criando
um padrão que pudesse ser utilizado por outros
programadores da empresa em seus projetos.

Com o auxílio do Bootstrap desenvolvemos as telas da
plataforma Web, na tela principal temos as seguintes
opções de acesso: sobre, que traz informações da
plataforma e desenvolvedores; manual, que ensina o
usuário utilizar o ambiente; contato, exibe as
informações de contato; criar perfis, possibilita criar
o usuário para acessar os recursos e login, autentica
os usuários. Para realizar a manipulação dos dados
utilizamos a linguagem PHP, que possibilitou a criação
do bando de dados através da interface phpMyAdmin,
e também, realizar a conexão como banco de dados,
executar consultas, incluir e excluir dados do banco.
As atividades disponíveis na plataforma podem ser
descritas da seguinte forma: O professor faz o login,
cria as atividades e posta; o aluno faz o acesso e o
sistema o direciona para a sua turma pelo código; o
aluno resolve as atividades e envia a resposta. O
sistema avalia a reposta do aluno e dá um feedback
para o mesmo, e envia para o professor. O professor
também pode fazer o contato com os desenvolvedores
para criar novas turmas, e disponibilizar o código.
Devido à pandemia não foi possível realizar teste com
os usuários finais, mas fizemos testes internos com a
própria equipe de desenvolvimento, os testes foram
contínuos, pois utilizaremos a metodologia Ágil de
desenvolvimento, onde ao terminar algumas etapas do
software o mesmo é testado e adequado caso seja
necessário. Desta maneira, compreendemos que a
pesquisa realizada alcançou o seu objetivo, pois, a
plataforma desenvolvida possibilitou a execução das
atividades
correlacionada
com
os
alunos
e
professores.
Palavras-Chaves:
Learning English.
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Plataforma

Web;

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Marcelo
Meira

Rocha

Discentes Bolsistas:
Gabriel
Mayer
Babinski
Caio
Vinicius
de
Oliveira

Discentes voluntários:
Carlos
Eduardo
Assunção Ramos de
Jesus
Thiago da Silva Charão

A pesquisa realizada
alcançou o seu objetivo,
pois, a plataforma
desenvolvida possibilitou a
execução das atividades
correlacionada com os
alunos e professores.

Bootstrap;
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LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO
DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE
RICARDO FRANCO – MT
Fausto Miguel da Luz Netto; Anderson Ritela; Heriksson
Antonio Silva; Lucimara Ferreira da Silva; Natalen de Paula
Cordeiro, Luis Eduardo Fernandes dos Santos, Gabriela
Máximo Soares, Rayane Mara Batista.

EDITAL 53/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2020 30/08/2021
Área: TURISMO

Cascata dos Namorados
Fonte: BATISTA, R.M. (2020)

Constantemente atacada, a Ciência é hoje de grande
importância para o desenvolvimento das sociedades.
Introduzir a pesquisa científica no Ensino Médio Integrado
é de forma de oportunizar aos alunos o acesso às
possibilidades que a ciência possibilita na melhora da
qualidade de vida das pessoas.

O Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco (PESRF)
se localiza no oeste do Estado de Mato Grosso, na
divisa
com
a
Bolívia
e
apresenta
elevadas
potencialidades:
biodiversidade,
geodiversidade,
educação ambiental, exploração do ecoturismo e
geoturismo com geração de renda para a população
local, porém a dificuldade de implementação desta
unidade de conservação, plano de manejo ainda em
discussões e às pressões agropecuárias colocam em
risco a preservação desta relíquia do Estado e do
Brasil. Este projeto de pesquisa aplicada objetiva
levantar o potencial turístico desta unidade de
conservação através das percepções da sociedade
local e regional diretamente afetada pela mesma, ao
qual sua contribuição perante a sociedade civil e ao
poder público na gestão, preservação e geração de
renda. No que tange ao âmbito do IFMT, este projeto
busca, além de atrelar às necessidades locais e/ou
regionais do PESRF, envolver os alunos no ensino
médio do IFMT, campus Cáceres, buscando à iniciação
científica e ampliação da visão de mundo dos alunos,
ao qual será de suma importância na inserção da
ciência e preparação para a graduação, caso seja
opção dos mesmos, bem como a promoção e na
divulgação do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia – Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo
como promotor de ensino, pesquisa e extensão.

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Me. Fausto Miguel
da Luz Netto
Pesquisadores:
Prof.
Dr.
Anderson
Ritela;
Prof. Me. Fausto Miguel
da Luz Netto
Bolsistas:
Heriksson Antonio Silva
Lucimara Ferreira da
Silva
Natalen
de
Paula
Cordeiro
Discentes voluntárias/os:
Luis Eduardo Fernandes
dos Santos
Gabriela Máximo Soares,

O Parque Estadual da
Serra de Ricardo Franco
(PESRF) se localiza no oeste
do Estado de Mato Grosso,
na divisa com a Bolívia e

Palavras-Chaves: Turismo; Unidades de Conservação;
Desenvolvimento Sustentável; Sociedades.

apresenta elevadas
potencialidades

Fotos: BATISTA, R.M. (2020)

Cachoeira do Capivarí

FEV. 2021

Cachoeira do Jatobá
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NAS TRINCHEIRAS DA GUERRA E DA
REDEMOCRATIZAÇÃO: AS CRÔNICAS DE
COMBATE DE JORGE AMADO (1942-1946)
Matheus de Mesquita e Pontes; Inêz Aparecida Deliberaes
Montechi; Allyffer Wisllen Ribeiro dos Santos; Nayara
Grassioti Almeida; Laura Victoria Rossin da Rocha; Gabriela
Máximo Sores.

50/2019 - PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área

HISTÓRIA

Apesar
da
Segunda
Guerra
Mundial
e
a
redemocratização do Brasil de 1946 serem eventos
históricos discutidos corriqueiramente no meio
educacional, acadêmico e em outras esferas da
sociedade, de pouco existem pesquisas e análises da
atuação de intelectuais brasileiros nesse período. Entre
1942 e 1946, Jorge Amado começava a se despontar
como um dos principais romancistas brasileiros, porém
suas crônicas de Guerra e em prol da redemocratização
política, vinculadas a sua militância disciplinada no
Partido Comunista do Brasil (PCB), tornaram-se
documentos raros e praticamente desconhecidos do
grande público e do meio acadêmico.

Das mais de 400 crônicas de Guerra redigidas pelo
escritor, lemos cerca de 120 e selecionamentos 12
ligadas aos temas: as atrocidades e eventos marcantes
da Segunda Guerra Mundial: a participação do Brasil
no conflito e as lutas dos intelectuais e escritores
contra o fascismo. Sobre as crônicas que tratam da
redemocratização do Brasil após a Guerra e a ditadura
do Estado Novo de Getúlio Vargas, foram 13 crônicas
abordadas – presentes no livreto Homens e Coisas do
Partido Comunista – que retratam a euforia da
reorganização do PCB e do retorno das eleições para
deputados, senadores e presidência da República.
Nossa pesquisa analisou parte dessas fontes, emitiu
visibilidade
para
algumas
reproduzindo-as
e
disponibilizando-as para acervos virtuais (Fundação
Casa de Jorge Amado, Núcleo de Documentação de
História Escrita e Oral da UNEMAT, Centro de
Documentação e Memória da UNESP, Núcleo de
Literatura e Memória da UFSC e o acervo
Marxismo.org de Portugal), além de organizá-las para,
posteriormente, utilizá-las no cotidiano da sala de
aula enquanto ferramenta pedagógica nas disciplinas
de História e Língua Portuguesa/Literatura. Devido à
crise sanitária e o período de quarentena, que
prorrogou o desenvolvimento da pesquisa para mais
dois meses, elaboramos um repositório virtual através
de um blog para utilizar o material durante as
atividades remotas do terceiro bimestre do ensino
médio.
Palavras-Chaves:
História;
Literatura;
Redemocratização; Jorge Amado.

Guerra;

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Dr. Matheus
Mesquita e Pontes

de

Pesquisador(a):
Profa.
Ma.
Inêz
Aparecida Deliberaes
Montechi
Prof. Dr. Matheus de
Mesquita e Pontes
Bolsistas:
Allyffer
Wisllen
Ribeiro dos Santos
Laura Victoria Rossin
da Rocha
Nayara
Grassioti
Almeida
Discente voluntária:
Gabriela Máximo
Sores

Nossa pesquisa analisou
parte dessas fontes, emitiu
visibilidade para algumas
reproduzindo-as e
disponibilizando-as para
acervos virtuais [...], além
de organizá-las para,
posteriormente, utilizá-las
no cotidiano da sala de aula
enquanto ferramenta
pedagógica nas disciplinas
de História e Língua
Portuguesa/Literatura.
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OBTENÇÃO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS
PRESENTES NO AÇAFRÃO, ALFAVACA-CRAVO,
MORINGA E FOLHAS DE ACEROLA A PARTIR DA
HIDRODESTILAÇÃO EM APARELHO TIPO CLEVENGER
PARA REDUÇÃO DA OXIDAÇÃO DOS BIODIESEIS
Cláudia Roberta Gonçalves; Admilson Costa da Cunha; Isabel
Matos Fraga; Ryan da Silva Gama; Greiciane Regina Manaca;
Josiane Wortiz Geraldes; Wérica Souza Gomes.

EDITAL 54/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - LIVRE
CONCORRÊNCIA

Período Execução
01/08/2020 31/08/2021
Área

ENGENHARIA
QUÍMICA

O biodiesel surge com o objetivo de reduzir os
problemas ambientais causados pela queima do
Petróleo e seus derivados. Ele é um dos principais
meios de diversificação da matriz energética mundial,
por ser biodegradável, não apresenta a toxicidade dos
combustíveis fósseis e reduz as emissões dos gases
responsáveis pelo efeito estufa. O óleo de soja é a
oleaginosa mais utilizada na sua produção, mas por
encarecer o custo da produção e enfrentar forte
concorrência com o setor alimentício vem sendo
substituído por matérias-primas alternativas, tais como

o óleo residual, que pode ser um grande avanço na
redução do impacto ambiental. Entretanto, o mesmo
apresenta uma elevada acidez que pode ser
minimizada pelo tratamento deste óleo bruto e/ou a
mistura com um outro de baixa acidez. A presença de
teor de ácidos graxos insaturados presentes no óleo
de soja e no residual torna-os suscetível à oxidação,
característica que é inevitavelmente repassada ao
biodiesel obtidos a partir desta matéria-prima,
degradando-o, afetando sua qualidade durante o
armazenamento
e
tornando-o
impróprio
para
consumo. Desta forma é de fundamental importância
à procura de soluções tecnológicas que reduzam este
processo oxidativo, destacando as que buscam
controlar e/ou avaliar a oxidação através da adição de
antioxidantes. Os tratamentos com antioxidantes são
essenciais para retardar as reações indesejáveis da
oxidação.
Os
antioxidantes
sintéticos
são

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Pesquisadores(as):
Prof. Me. Admilson
Costa da Cunha
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Profa. Ma. Isabel
Matos Fraga Cunha
Bolsistas:
Ryan da Silva Gama
Greiciane
Regina
Manaca;

considerados os melhores, mas aumenta o custo de
produção e podem poluir o meio ambiente. Pesquisas
estão sendo realizadas com antioxidantes naturais,
que são encontrados em frutas, legumes, grãos e
condimentos que tenham compostos fenólicos. Os
estudos com açafrão, acerola, alfavaca-cravo e

Discentes voluntárias:
Josiane
Wortiz
Geraldes;
Wérica Souza Gomes

moringa são interessantes pelo fato de que seus
compostos tem efeito antioxidantes e podem ser
usados nos óleos e biodieseis para retardar a oxidação
durante o seu armazenamento. A extração destas
substâncias
por
hidrodestilação
é
viável
economicamente pois permite maximizar o processo
da extração e a quantidade de óleo essencial. A partir
deste contexto o objetivo deste projeto é extrair os
antioxidantes naturais presentes no açafrão, acerola,
cravo e moringa a partir da hidrodestilação em
aparelho tipo Clevenger a fim de minimizar os efeitos
da oxidação durante o armazenamento dos biodieseis.

O objetivo deste projeto

Palavras-Chaves: Óleo
Processo Oxidativo.
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de

Soja;

Óleo

é extrair os antioxidantes
naturais presentes no
açafrão, acerola, cravo e
moringa a partir da
hidrodestilação em aparelho
tipo Clevenger a fim de
minimizar os efeitos da
oxidação durante o
armazenamento dos
biodieseis.

Residual;
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O ENSINO DE GEOMETRIA NO IFMT-CAMPUS
CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO
Liliana Karla Jorge de Moura; Lucas Nunes Jorge; Willian dos
Santos Rodrigues; Érica Pires Regis de Lima; Hugo dos Reis
Marquinis; Kaio Ferreira Nunes; Victor Hugo Guedes Moura.

50/2019 - PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área: MATEMÁTICA

Alguns estudos e pesquisas apontam que o ensino da
Matemática, principalmente o estudo da geometria, não
está satisfazendo as propostas nacionais de ensino.
Considerando este problema, realizou-se uma pesquisa que
visou investigar como é abordado o ensino de geometria no
IFMT Campus Cáceres-Prof. Olegário Baldo, a fim de
levantar dados para auxiliarem na construção de
estratégias que visam a melhoria desse ensino.

A equipe foi composta por um
pesquisadores voluntários, dois
Técnico em Informática Integrado
dois alunos do curso Técnico

coordenador, dois
alunos do curso
ao Ensino Médio e
em Agropecuária

Integrado ao Ensino Médio. Para a execução, definiuse fazer reuniões em horários acessíveis a todos e,
com o início da pandemia, as reuniões passaram a ser
on line. Realizou-se leituras de alguns textos
científicos relativos a pesquisa e os alunos fizeram
resenhas para a fixação dos assuntos. Para a coleta de
dados, aplicou-se dois questionários, sendo um para
professores e outro para os alunos dos cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Participaram
destes questionários, cinco professores da área de
Matemática e 296 alunos. O desenvolvimento da
pesquisa deu-se em três fases. Na primeira fase,
realizou-se um estudo sobre o ensino de geometria;
na segunda fase, foi elaborado e aplicado o
questionário investigativo e na terceira fase, realizouse a análise dos dados coletados, que foram
organizados e apresentados no relatório de resultado
final. Durante todo o processo da pesquisa, as
referências bibliográficas auxiliaram e ampliaram o
conhecimento dos pesquisadores. Foi possível
concluir, que de fato, o ensino de geometria no IFMT
Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo está
insatisfatório, e que isso é decorrente da falta de
recursos e de preparação para os professores
trabalharem este conteúdo. Ainda, após analisar as
respostas
apresentadas
no
questionário
dos
professores e no questionário dos alunos, confirmouse que há necessidade de elaborar um material de
apoio didático pedagógico para contribuir com a
qualidade do ensino e aprendizagem da geometria na
instituição em estudo. Sendo assim, resumiu-se que
este material deverá abordar: aulas dinâmicas, aulas
com utilização de tecnologias utilização de softwares,

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa.
Dra.
Liliana
Karla Jorge de Moura
Pesquisadores(as):
Profa.
Dra.
Liliana
Karla Jorge de Moura
Prof. Dr. Lucas Nunes
Jorge
Prof. Me. Willian dos
Santos Rodrigues
Bolsistas:
Hugo
dos
Reis
Marquinis
Kaio Ferreira Nunes
Érica Pires Regis de
Lima
Victor Hugo Guedes
Moura

A pesquisa visou
investigar como é abordado
o ensino de geometria no
IFMT Campus CáceresProf. Olegário Baldo, a fim
de levantar dados para
auxiliarem na construção
de estratégias que visam a
melhoria desse ensino.

uso de laboratórios, aulas práticas e aulas campo.
Palavras-Chaves: Matemática; Ensino de Geometria;
Pesquisa.
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PERCOLAÇÃO APLICADA A UM PROBLEMA EPIDÊMICO
VIA MÉTODO DE MONTE CARLO – FASE 1
Lucas Nunes Jorge; Abraão Durão Gomes; Keniel Natan Alves
dos Santos; Luiz Vinicius Gomes Ribeiro; Anabelly Matos
Nunes da Silva.

EDITAL 53/2020 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2020 01/09/2021
Área: FÍSICA

Figura 1. Rede com 256 indivíduos desordenada,
com indivíduos sãos, contaminados e recuperados.

Essa pesquisa destina-se a aplicar a percolação a um
problema epidêmico via método de Monte Carlo. Há uma
grande quantidade de sistemas cuja dinâmica pode ser
escrita pela percolação de modo que o presente projeto,

aqui intitulado Percolação aplicada a um problema
epidêmico via método de Monte Carlo – Fase 1, será a
primeira parte de um trabalho maior e mais nobre,
que é aplicar a percolação a sistemas maiores e mais
complexos como a propagação de fogo em florestas,
dinâmica social, percolação da água na terra, evolução
biológica, entre outros, via simulação computacional.
Para isso, um extenso trabalho introdutório será
necessário como o estudo da linguagem de
programação Fortran 90, do Gnuplot e do Inkscape,
bem como do método de Monte Carlo e do que é a
percolação
e
como
implementá-la
computacionalmente. Assim esperamos que a fase 1
culmine na aplicação da percolação na descrição de
um sistema epidêmico. Essa pesquisa é de suma
importância para a sociedade, em especial ao abordar
a transmissão de doenças sem a necessidade de um
estudo in vivo. Destarte, a justificativa dessa pesquisa
se fortalece sob a perspectiva do que o planeta está
vivendo, a pandemia da Covid-19 causado em 2019
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Como finalização
da pesquisa será confeccionado o relatório final bem
como artigos científicos a ser publicados em revistas
e/ou resumos para participação em eventos
científicos. A equipe será composta por um
coordenador e quatro alunos do curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio.

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Dr. Lucas Nunes
Jorge
Bolsista:
Abraão Durão Gomes
Luiz Vinicius Gomes
Ribeiro
Keniel Natan Alves dos
Santos
Discente Voluntária
Anabelly Matos Nunes
da Silva.

Essa pesquisa é de
suma importância para a
sociedade, em especial ao
abordar a transmissão de
doenças sem a necessidade
de um estudo in vivo.
Destarte, a justificativa
dessa pesquisa se fortalece

Palavras-Chaves: Percolação; Problema Epidêmico;
Método de Monte Carlo; Simulação Computacional.

sob a perspectiva do que o
planeta está vivendo, a
pandemia do Covid-19
causado em 2019 pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2.
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Figura 2. Rede com 256 indivíduos,
sendo 9 contaminados
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REAPROVEITAMENTO DO BAGAÇO DA
CANA–DE-AÇÚCAR NA PRODUÇÃO
DE ETANOL 2G
Elysa Otsuki de Oliveira; Geovana Carolina Mendes Costa;
Nilvana Paula Vieira; Darlene Santana Neves; Admilson Costa
da Cunha.

50/2019 - PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - PIBIC-EM COTA/CAMPUS

Período Execução
01/08/2019 31/10/2020
Área:
BIOTECNOLOGIA

Diversos estudos sobre aproveitamento de resíduos e
subprodutos apresentam resultados relevantes em
vários aspectos, tais como à redução do desperdício
de
alimentos
nas
etapas
produtivas
e
no
desenvolvimento de novos produtos, além de
proporcionar uma economia nos gastos com
alimentação, diversificar e agregar valor à produção.
Nesse sentido, a produção do Etanol de segunda
geração (2G) caracteriza-se como sendo uma
alternativa tecnológica de reaproveitamento de
resíduos orgânicos já que se constitui como um
mecanismo sustentável que pode beneficiar a renda
familiar e produzir uma energia limpa e de reduzido
impacto ambiental.

O objetivo deste projeto foi produzir o etanol de
Segunda Geração (2G) a partir do bagaço da cana de- açúcar oriundos do comércio do caldo de cana
durante a realização da Praça da Feira Central da
cidade de Cáceres-MT. O material foi coletado,
quantificado,
tratado,
cozido,
hidrolisado,
neutralizado,
fermentado
e
destilado.
Como
resultados dessa pesquisa, observou-se que os
resíduos (bagaço) da cana de açúcar produzidos na
Praça da Feira da Cidade de Cáceres – MT, são
descartados de forma não econômica, ou seja não
existe
um
planejamento
sustentável
de
reaproveitamento, de forma a trazer algum benefício
aos feirantes. A Hidrólise ácida foi a que apresentou
os melhores resultados, em termos de conversão de
açúcares 61 mg/mL. O rendimento da fermentação
alcoólica foi 39, 71%, ou seja, aproximadamente 40 g
de etanol obtidos de 100 g de açúcar fermentado. A
graduação alcoólica final do etanol produzido ficou
em 85º INPM, ou seja 87,8º GL (87,8%).

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Me. Admilson
Costa da Cunha
Bolsistas:
Elysa
Otsuki
de
Oliveira
Geovana
Carolina
Mendes Costa
Nilvana Paula Vieira
Darlene
Santana
Neves

O objetivo deste projeto
foi produzir o etanol de
Segunda Geração (2G) a
partir do bagaço da cana de- açúcar oriundos do

Palavras-Chaves:
Aproveitamento
de
Resíduos.
Biotecnologia. Tecnologia. Biocombustíveis.

comércio do caldo de cana
durante a realização da
Praça da Feira Central da
cidade de Cáceres-MT
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SÍNTESE DE BIOQUEROSENE DE AVIAÇÃO
UTILIZANDO COMO MATÉRIA-PRIMA O ÓLEO
DE COCO BABAÇU
Isabel Matos Fraga Cunha; Claudia Roberta Gonçalves; Karen
Cristina Freitas.

EDITAL 42/2019 AIT/PROPES/IFMT
SELEÇÃO DE PROJETOS
DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
CHAMADA 2019/2020

Período Execução
01/08/2019 30/09/2020
Área: ENGENHARIA
QUÍMICA

O querosene de aviação é o combustível utilizado para
abastecer aviões particulares e comerciais, trata-se de uma
fração de cadeias de baixo número de carbono obtida a
partir da destilação fracionada do petróleo. A indústria da
aviação responde por 2% de toda emissão de CO2 no
mundo e precisa reduzir essas emissões em 50% até o ano
de 2050. A fim de reduzir essas emissões, a indústria da
aviação, tem investido suas pesquisas, no desenvolvimento
do bioquerosene.

O bioquerosene é um querosene de origem renovável
obtido a partir de biomassa utilizando diversas rotas e
matérias primas diferentes. A rota mais simples e com
menor
custo
de
obtenção,
consiste
na
transesterificação seguida de destilação fracionada de
óleos ou gorduras. No Brasil, a matéria prima mais
utilizada para síntese de bioquerosene têm sido o
pinhão manso, por conter em sua composição, ácidos
graxos com baixo número de carbono. No entanto,
diante da riqueza e diversidade de oleaginosas
brasileiras e do crescimento da indústria de
bioquerosene no Brasil, faz-se necessária a busca por
matérias-primas
capazes
de
impulsionar
essa
indústria. Nesse contexto, diante da incessante busca
por fontes alternativas de matéria-prima para a
produção de bioquerosene de aviação visando
principalmente a substituição de combustíveis fosseis,
surge o óleo de coco babaçu. O coco babaçu é fruto
de uma palmeira nativa brasileira, encontrada na
região de transição entre o cerrado, mata atlântica e o
semi-árido nordestino. Cerca de 60% do fruto é
constituído de óleo, rico em ácido láurico (12
carbonos), com concentração acima de 40%. Por
possuir cadeia de baixo carbono, e ser uma produto
barato e abundante no mercado brasileiro, o óleo de
babaçu torna-se ideal para ser utilizado como
matéria-prima para síntese de bioquerosene. Diante
do exposto esse trabalho teve como objetivo a
obtenção de um bioquerosene de aviação a partir da
transesterificação seguida de destilação fracionada do
óleo de coco babaçu.
Palavras-Chaves:
babaçu.
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Bioquerosene;

Aviação;

EQUIPE:
Coordenadora:
Profa.
Ma.
Isabel
Matos Fraga Cunha
Pesquisadoras:
Profa.
Ma.
Isabel
Matos Fraga Cunha
Profa. Dra. Claudia
Roberta Gonçalves
Bolsista:
Karen Cristina Freitas

Esse trabalho teve como
objetivo a obtenção de um
bioquerosene de aviação a
partir da transesterificação
seguida de destilação
fracionada do óleo de coco
babaçu

Coco
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VARIAÇÃO GENOTÍPICA DA CAPACIDADE DE
RAÍZES DE TECA PARA PENETRAR EM DISCO DE
PARAFINA
Gabriela Fernanda de Freitas Coelho; Bianca Caroline Ribeiro
Costa; Daiana Ferreira Dias; Victor Barros Damacena; Glória
Stefhany Albuquerque Silva; Jefferson da Silva Muniz; Milson
Evaldo Serafim.

EDITAL 45/2019 PROPES/IFMT PESQUISA APLICADA E
BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - LIVRE
CONCORRÊNCIA

Período Execução
01/08/2019 30/09/2020
Área: AGRONOMIA

O cultivo da teca no Brasil iniciou utilizando materiais
genéticos pouco estudados, com ciclo de corte de
aproximadamente 30 anos. Um caminho de redução deste
tempo demanda a seleção e implantação de genótipos de
acordo com as condições ambientais de cada sítio. Uma das
características adaptativas da teca de grande impacto
positivo é a resiliência à variação climática, principalmente
a falta de água.

A habilidade das raízes em penetrar camadas de solo
compactadas e aprofundar no perfil é benéfica para
reduzir o estresse hídrico, no entanto a exploração
desta característica é limitada pela falta de estudos de
triagem dos genótipos com esta habilidade. O Objetivo
deste estudo foi realizar o teste comparativo entre
genótipos de teca, utilizando disco de parafina como
referência, para medir a variação na capacidade de
penetração de raízes em 36 genótipos de teca. Os
discos foram preparados para oferecer uma
resistência a penetração de 1,5 MPa a 30º C e serão
colocados na região intermediária de colunas de PVC
de 0,10 m de diâmetro e 0,7 m de altura, para
funcionar como barreira parcial ao crescimento das
raízes. O experimento foi realizado com delineamento
em blocos casualizados com 3 repetições. Foram
avaliadas a capacidade de penetração do sistema
radicular no disco pela contagem do número do
número de raízes que atravessaram o disco, o
diâmetro das raízes que atravessaram, número que
raízes que penetraram no disco sem atravessar e a
profundidade destes furos. Na análise visual realizada
durante a colheita do experimento foi observada
variação entre os genótipos, com pelos ao menos 5
genótipos se destacando em relação demais, cuja
diferença será numerada a partir dos resultados das
análises estatísticas. Contudo, como resultado
preliminar é possível afirmar que existe genótipos
com maior potencial adaptativo à ambientes com
déficit hídrico no que refere ao potencial de
crescimento radicular.

EQUIPE:
Coordenador:
Prof. Dr. Milson Evaldo
Serafim
Bolsista:
Gabriela Fernanda
Freitas Coelho;

de

Discentes Voluntárias/os:
Bianca Caroline Ribeiro
Costa;
Daiana Ferreira Dias;
Victor
Barros
Damacena;
Glória
Stefhany
Albuquerque Silva
Jefferson da Silva Muniz

O Objetivo deste estudo
foi realizar o teste
comparativo entre
genótipos de teca,
utilizando disco de parafina
como referência, para
medir a variação na
capacidade de penetração
de raízes em 36 genótipos de
teca.

Palavras-Chaves: Tectona grandis (Linn. F.); déficit
hídrico; adaptação genética.
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