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Classificação Nome do projeto Pontuação 

01 
55 - Desidratação solar de frutas: Eficácia em qualidade, 

tempo de desidratação e aspecto visual 
233 

02 
56 - Monitoramento de uma composteira para a avaliação de 

pH e temperatura 
232 

03 58 - Fogão de hidrogênio 227 

04 43 - Métodos alternativos para o controle da tiririca 226 

05 
45 - Biodigestor: produção de biogás a partir de diferentes 

fontes de esterco animal 
223 

06 
76 - Investigação dos modelos matemáticos para simulações 

computacionais de lançamentos de projeteis 
222 

07 57 - Desperdício de alimentos 220 

08 
53 - Aproveitamento de resíduos orgânicos residenciais na 

produção de húmus 
219,5 

09 41 - Demanda hídrica de água nas plantas 218,5 

10 

34 - Comportamento alimentar de Jacaré do Pantanal 

(Caiman yacare - Daudin, 1802) criados em sistema de 

cultivo 

217 

11 
40 - Biodiversidade da entomofauna no IFMT-Campus 

Cáceres 
216 

12 67 - Barco movido a vapor 215 

13 
54 - Como gerar uma energia ecológica para a produção de 

calor no cozimento de alimentos: forno solar 
213,5 

14 

36 - Desenvolvimento de novos produtos na agroindústria de 

alimentos: avaliação dos efeitos da farinha do feijão branco 

adicionado à produção industrial de pães produzidos no setor 

de panificação do IFMT-Campus Cáceres 

213 

15 

42 - Simulador de temperatura corpórea do frango de corte 

com uso de garrafas pet, sob ambientes pleno Sol e dentro do 

galpão 

213 
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16 
64 - A influência das baixas temperaturas na germinação do 

feijão (phaseolus vulgaris) 
212 

17 
39 - Germinação de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) 

sob temperatura elevada 
208 

18 
44 - Abelhas sem ferrão: relação entre a temperatura da 

colmeia e o nascimento das abelhas 
200 

19 

86 - Avaliação da eficiência de aquecimento da água em um 

coletor solar construído com garrafas pet e embalagens tetra 

pak 

195 

20 38 - Alternativas de obtenção de novos enxames de Ápis 194 

21 

81 - Construção de três biodigestores caseiros anaeróbicos e 

análise dos subprodutos da biodigestão de resíduos bovinos, 

suínos e restos de comida 

193 

22 32 - Fonte de aquecimento da chocadeira artesanal 186 

23 30 - Novos substratos para minhocas 186 

24 

35 - Doenças e anomalias em filhotes de Jacaré do Pantanal 

(Caiman yacare - Daudin, 1802) criados em sistema de 

cultivo 

185 

25 
31 - Avaliação de fontes alternativas de alimentos na dieta do 

Betta (Betta splendens) 
179 

26 
91 - Regeneração da minhoca com diferentes proporções e 

partições 
145 

27 
65 - Influência das cores das cortinas no aquecimento e 

refrigeração do aviário 
135 

 


