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EDITAL INTERNO 008/2017 IFMT/CAMPUS SORRISO 

 

Título do projeto: Avaliação quantitativa de glifosato remanescente no rio Teles Pires 

no município de Sorriso - MT 

Coordenador do projeto: João Ricardo Vallim Pereira 

Resumo: 

Pretendemos neste trabalho apresentar um método, bem como os resultados, utilizando 

hardware de baixo custo (Arduino) para detectar a presença de glifosato no rio Teles 

Pires no município de Sorriso – MT. Sensores serão calibrados para detectar a molécula 

do glifosato e dispostos em pontos estratégicos do rio Teles Pires e em três 

profundidades distintas. A quantidade de glifosato será medida através de sensores ao 

longo do tempo e em diversas profundidades do rio. Dessa forma, procuraremos saber 

se quantidades significativas do defensivo permanecem nas águas do rio e se possível 

contaminação de lençóis freáticos pode ocorrer. O trabalho é de importância científica e 

ambiental, haja visto que o glifosato é amplamente utilizado na agricultura e estudos na 

área revelam a contaminação de águas pelo defensivo. 

 

 

Título do projeto: Gestão dos resíduos sólidos no IFMT Campus Sorriso 

Coordenador do projeto: Ruthy Meyre Costa Fonseca 

Resumo: 

O propósito central deste projeto é diagnosticar e avaliar os resíduos gerados no IFMT 

Campus Sorriso, considerando ações relativas ao manejo desses resíduos contemplando 

os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como à saúde pública e 

ambiental. Para a elaboração do PGRS será seguido o roteiro elaborado pela SEMA – 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Após desenvolvimento deste projeto, seus 

resultados contribuirão para a sensibilização da comunidade acadêmica e com a 

otimização dos recursos naturais, um dos pilares da gestão ambiental e da 

sustentabilidade, demonstrando que todos podemos fazer algo para contribuir para um 

planeta melhor e colocar a Instituição em sintonia da concepção da sustentabilidade, 

atendendo as normas vigentes e sendo exemplo para os discentes e sociedade. 

 

 



EDITAL 036/2017 PROPES/IFMT 

Título do projeto: Experimentação no ensino de Química: a realidade das escolas 

estaduais de Sorriso - MT 

Coordenador do projeto: Daiana Dal Pupo 

Resumo: 

O presente projeto tem como objetivo identificar, em Escolas Estaduais de Sorriso, 

quais as condições em termos de propiciar atividades experimentais nas aulas de 

Química para o ensino médio, bem como as concepções dos professores acerca do uso 

destas atividades. O locus de pesquisa serão três escolas estaduais de educação básica da 

área urbana da cidade de Sorriso – MT. Analisaremos se as escolas possuem laboratório 

de Ciências/Química ou algum espaço destinado à experimentação e se o PPP 

contempla a realização de práticas nas aulas de Química. Aplicaremos questionários aos 

professores para traçar o perfil de formação e verificar sua opinião sobre a utilização de 

aulas práticas e aos alunos do terceiro ano do ensino médio para um diagnóstico e 

análise sobre as aulas experimentais. Retornaremos às escolas com os resultados a fim 

de fomentar a reflexão sobre as atividades experimentais desenvolvidas e ofertar aos 

professores capacitação por meio de projetos de extensão. Esperamos auxiliar na 

questão metodológica e viabilização de atividades experimentais em sala de aula 

colaborando para a melhoria do ensino e aprendizagem dos conteúdos da área. 

 

Título do projeto: Kit sensorial: construção de recursos de mediação às crianças com 

deficiência visual 

Coordenador do projeto: Silvia Mara Davies 

Resumo: 

O presente projeto de inovação tecnológica tem como objetivo investigar as técnicas e 

fundamentos teóricos que balizam a construção de objetos táteis tridimensionais 

(esculturas) voltados ao ensino dos signos culturais mato-grossenses às crianças com 

deficiência visual. Os objetos táteis confeccionados serão aplicados às crianças 

frequentadoras do atendimento específico na Sala de Recursos da Professora Escola 

Ivete Lourdes Arenhardt (Escola Polo de Inclusão) de Sorriso – MT. Para ser realizado 

precisará passar por várias etapas que compreendem estudos bibliográficos, pesquisa de 

técnicas de transposição, recursos de mediação e aplicação dos recursos táteis às 

crianças com deficiência visual. Pretende-se por meio do desenvolvimento desse projeto 

confeccionar objetos sensoriais, recursos de mediação que tornem acessíveis às crianças 

com deficiência visual símbolos e signos que remetem a cultura de Mato Grosso. A 

pesquisa é experimental e a metodologia abrangerá procedimentos empíricos na 

elaboração de esculturas, audiodescrição, informações em Braille e letras ampliadas. O 

estudo inclui diversas técnicas de pesquisa como entrevistas, pesquisa bibliográfica, 

análise diagnóstica de acessibilidade na escola onde se localiza a Sala de Recursos. 



 

Título do projeto: Elaboração de biscoito tipo cookie enriquecido com farinha proteica 

de Tenebrio molitor 

Coordenador do projeto: Gricielle Aparecida Sutil 

Resumo: 

Etima-se que em 2030 a população mundial chegará a nove bilhões de habitantes, sendo 

portanto, necessário encontrar novas fontes alternativas de alimentos que atendam a 

demanda e minimizem os danos ao meio ambiente. Os insetos são uma possível solução 

para a criação de uma nova fonte alimentar, tendo em vista o alto valor nutricional, a 

abundância, além da facilidade de produção. Considerando a importância de se 

desenvolver novos produtos que atendam a necessidade do consumidor, o presente 

trabalho tem como objetivo obter biscoito tipo cookie enriquecido com farinha de 

Tenebrio molitor e verificar a aceitabilidade do produto. Os insetos desidratados serão 

adquiridos de empresa especializada e processados para obtenção de farinha. A farinha 

de insetos será adicionada na formulação do produto, a fim de se obter um produto com 

alto valor nutritivo, capaz de suprir parcialmente as necessidades nutricionais da 

população. 

 

Título do projeto: Correlação entre fatores de produção, variabilidade espacial da 

lavoura e produtividade da soja no município de Sorriso - MT 

Coordenador do projeto: Juliano Araújo Martins 

Resumo: 

Em termos gerais, a produtividade agrícola é discutida levando em conta sua média, seja 

dentro de um talhão, propriedade, município, estado ou país. No Brasil, apesar da 

constante incorporação de novas tecnologias, a produtividade média se manteve estável 

nos últimos anos. No entanto com um olhar pouco mais profundo é possível notar que 

em muitas áreas, as variedades cultivadas tem mostrado potencial de produção bem 

acima da média. Apesar de em alguns casos, a produtividade ser afetada por fatores não 

controláveis, principalmente ligadas ao clima, o que temporalmente limita o potencial 

atingível da produção, é possível observar que existem ainda grandes lacunas ligadas 

muitas vezes as técnicas de manejo, que vão desde os processos mecanizados, controle 

de pragas, doenças a plantas daninhas, escolha varietal correta, época de plantio, entre 

outros. O estudo espacial de áreas com baixa produtividade e o diagnóstico de possíveis 

fatores de produção associados ao fato, se torna uma ferramenta útil para o 

direcionamento, por parte de órgãos públicos ou da iniciativa privada, de medidas que 

possam auxiliar na maximização da eficiência produtiva de uma região. 

 

 



Título do projeto: Desuniformidade temporal em milho 

Coordenador do projeto: Laerte Gustavo Pivetta 

Resumo: 

O objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da desuniformidade de emergência sobre o 

comportamento das plantas individuais e o resultado sobre a produtividade do milho. O 

delineamento experimental utilizado será o de blocos casualizados com quatro 

repetições. A desuniformidade de emergência será simulada semeando 33% da parcela 

em datas diferentes. Os tratamentos correspondem a 0, 2, 4, 6, 10 e 12 dias de atraso de 

emergência. As características avaliadas serão altura total, altura de inserção da espiga, 

número de fileiras por espiga, número de grãos por fileira, massa de 1000 grãos, massa 

de grãos por planta e produtividade. Os dados serão submetidos à análise de variância 

pelo teste F (p < 0,05) e as médias serão submetidas à análise de regressão (p< 0,05), 

utilizando os dias de atraso na emergência como variável independente. 

 

Título do projeto: Desenvolvimento, composição química e aceitação do produto 

derivado à base de peixe, defumado e seco 

Coordenador do projeto: Daniel Oster Ritter 

Resumo: 

O valor nutricional do pescado e a divulgação de estudos que o associam com melhorias 

para saúde tem causado, nos últimos anos, um aumento de interesse por esse alimento. 

A cadeia produtiva do pescado vem fortalecendo nos últimos anos, no entanto tem-se 

mostrado sólida em sua base e bastante frágil no elo final da cadeia, com uma 

quantidade bastante limitada na diversidade dos produtos. O lançamento de um novo 

produto é essencial para as empresas agregarem valor, além de atender as demandas dos 

consumidores, que estão em busca de produtos nutritivos mais atrativos e saborosos. O 

objetivo deste projeto é desenvolver um aperitivo de peixe, defumado e seco, agregando 

desta forma valor ao pescado, bem como diversificando e criando um produto que não 

existe no mercado. Os exemplares de peixe da espécie pintado amazônico 

(Pseudoplatystoma fasciatum x Leiarius marmoratus) serão obtidos em peixarias, 

cortados em tiras e tratados tecnologicamente para a obtenção do produto final, sendo 

este produto derivado submetido às análises microbiológicas, físico-químicas e 

sensoriais. Espera-se com este projeto desenvolver um aperitivo defumado e seco a base 

de peixe que contribuirá para a agregação de valor a esta matriz alimentícia, de elevado 

valor nutritivo, e permitirá oferecer aos consumidores um produto diversificado, 

saboroso e atrativo. 

 

 

 



Título do projeto: Qualidade microbiológica de salames coloniais comercializados em 

feiras livres de cidades da região Norte de Mato Grosso 

Coordenador do projeto: Daniel Oster Ritter 

Resumo: 

Dados estatísticos mostram que o consumo de pescado vem crescendo nos últimos anos. 

As cidades da região norte do estado de Mato Grosso apresentam enraizadas em sua 

cultura características marcantes do sul do Brasil, como as danças, a vestimenta 

característica e principalmente a culinária. Neste contexto, o salame tipo colonial 

assume relevância, sendo um produto produzido de maneira artesanal, no próprio 

domicílio ou pequenas indústrias, sendo comercializado em feiras e o fato de ser 

fabricado com carnes cruas que não passam por cocção ao longo do processamento e 

nem previamente ao consumo faz com que a qualidade microbiológica assuma grande 

importância. O objetivo deste projeto é avaliar a qualidade microbiológica de salames 

coloniais comercializados em feiras livres de cidades da região Norte de Mato Grosso, 

através de análises microbiológicas para pesquisa de coliformes a 45°C, Salmonella e 

Staphylococcus coagulase positiva. Com isso, espera-se determinar as condições 

higiênico-sanitárias dos salames coloniais comercializados e assim controlar os 

possíveis riscos potenciais à saúde do consumidor e melhorar a qualidade do produto. 

 


