
    
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 

 

01 

1P -M01 

Manhã 

Processos de reuso da água 

 

Felip Matheus Guimarães 

Isadora Luisa Novy Lara 

Júlia da Costa Dias Coelho 

Juliana Corrêa Perazoli 

Karolina Lorrane Alves Costa 

Thaís Almeida Morais Simões 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

Por meio deste trabalho explicaremos como é feito o processo 

de tratamento da água industrial, utilizado pela indústria 

OXYS AMBIENTAL, localizado em Lagoa Santa. Portanto, 

pretendemos fazer neste trabalho uma maquete explicitando 

todo o processo utilizado para fazer esse descarte da água, 

para causar um menor dano para o meio ambiente uma vez 

que este precisa ser cada vez mais preservado e não 

prejudicado. 

 

02 

1P -M02 

Manhã 

Sabão 

 

Larissa Isabelle Costa 

Renata Souza Silva 

Rômulo Guimarães Teixeira 

Sarah Bastos de Paula Nagem 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

No trabalho abordaremos a fabricação do sabão através da 

reutilização do óleo de soja. Essa matéria prima, geralmente, 

é descartada incorretamente causando grande impacto 

ambiental. Mostraremos as reações envolvidas entre os 

reagentes para que haja a produção do sabão e buscaremos 

conscientizar as pessoas a diminuir o impacto ambiental 

causado pelo descarte incorreto da principal matéria prima (o 

óleo de soja). 

 

03 

1P -M03 

Manhã 

 

Obtenção de amônia e 

fertilizantes 

 

Ana Carolina Maia Latini 

Bruna Lima Figueiredo 

Camila Renata de Sales Coelho 

Gustavo Henrique Arcanjo 

Pimenta 

Lucas Henrique de Oliveira Souza 

Lucas Henrique Rebuite Passos 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Devido ao acelerado crescimento do consumo de produtos 

agrícolas mediante uma grande preocupação ambiental, faz-

se necessário o desafio de aliar o melhoramento da produção 

à preservação do meio ambiente. Torna-se necessário então, 

o estudo da produção de fertilizantes enfatizando-se a 

importância e as consequências ambientais geradas durante a 

obtenção da amônia, que é etapa essencial no processo de 

fabricação de fertilizantes. 

 

 



    
 

 
Grupo 
Turno 
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04 

1P -M04 

Manhã 

Extração de óleos essenciais 

 

Ana Flávia Rezende Silva 

Eduarda Mara Pereira 

Flávia Lopes Hoehene 

Luana Batista Magalhães 

Luana Patrícia Santos 

Marcela Lustosa Jardim 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

O grupo desenvolverá os principais métodos para extração 

dos óleos essenciais provindos de produtos primários 

destacando a produção industrial e suas aplicações. Tais 

aplicações serão focadas nas reações químicas que ocorrem 

no contato entre os óleos essenciais e o organismo humano. 

A parte teórica será baseada em pesquisas bibliográficas e 

uma visita técnica com a finalidade de ampliar o 

conhecimento sobre o assunto. Na parte prática, a teoria será 

apresentada com uma maquete simbolizando o processo 

industrial destacando os métodos de extração, contando com 

a utilização das vidrarias disponíveis no laboratório da PUC 

Minas, Núcleo Coração Eucarístico. 

Para o melhor entendimento e interação dos visitantes com a 

apresentação do trabalho utilizaremos essências comuns ao 

dia-a-dia. 

 

05 

1P -M05 

Manhã 

Processos e análise de leite 

 

Renato de Morais Gonçalves 

Martins Costa 

Bruna de Castro Del Rio Santos; 

Juliana Silva Campos Melo; 

Mateus da Rocha Dutra; 

Sabrina Verônica Pompilho; 

Vitor Antônio Campos Chaves. 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

Será realizado um trabalho que tem por objetivo mostrar 

controle de qualidade do leite (desde a chegada do caminhão 

com o produto até a parte de tratamento dos dejetos 

produzidos durante os processos aos quais o leite é 

submetido 

com enfoque no meio ambiente , além das embalagens do 

leite UHT .Será feito fluxogramas e/ou maquetes (não 

funcionais) além de  experimentos com o intuito de mostrar 

ao público os testes positivos (adulterados) com os negativos ( 

normais) a fim de  melhor ilustrar o que será dito . 

 

 



    
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 

 

06 

1P -M06 

Manhã 

Biocombustíveis a partir de 

reuso de óleos de fritura. 

 

Gabrielly Dias de Oliveira 

Hector de Oliveira Rodrigues 

Júlia Versiani Gomes 

Rafael de Magalhães Pimenta 

Wanderson Rodrigues Roland de 

Abreu 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Iremos utilizar o laboratório para a produção de biodiesel 

através do óleo residual .  Faremos testes laboratoriais tais 

deles como: teste da viscosidade, teste do calor específico, a 

determinação da densidade e o teste da quantidade de calor . 

Para fazer a produção do biodiesel, teremos que utilizar um 

transesterificador e um catalisador, que será o etanoato de 

metila . 

Os testes laboratoriais servirão de base para o trabalho 

escrito, além de um que faremos na hora da feira .  Para o 

trabalho, visamos à importância da reutilização de materiais 

pois é uma forma de sustentabilidade . 

07 

1P -M07 

Manhã 

A Química dos fogos de artifício 

 

Ana Paula Braga 

Santos, Daniele Cristina de Melo 

Soares, Fernanda Lorena de 

Souza Silva, 

Matheus Rodrigues de Freitas, 

Pedro Ferraz de Andrade e 

Raquel de Sousa Rocha 

Almeida. 

Raquel de Sousa Rocha 

Almeida; 

 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de 

enxofre, carvão e salitre) e por um sal de um elemento determinado (o que 

irá determinar a cor da luz produzida na explosão).  A pólvora, em um fogo 

de artifício, possui além do nitrato de potássio (KNO3), per clorato de 

potássio (KClO) ou clorato de potássio (KClO3).  Estes compostos são 

denominados oxidantes e são altamente explosivos. A presença desses sais 

(KClO3 e KCl4) é uma forma de aumentar a explosão e a claridade 

proporcionada pelo fogo de artifício. Os fogos de artifício são explosivos 

dotados de um pavio para iniciar a combustão.  A combustão inicial provoca 

a rápida ascensão do foguete, que a certa altura explode. Eles são usados 

em festas populares ou celebrações para criar um efeito ruidoso ao 

acontecimento, e como meio de aviso de que algum acontecimento está 

iniciando ou terminando. Nossas intenções de  teoria e prática em nosso 

trabalho é explicar os fenômenos físicos e dizer sobre toda química 

envolvida na fabricação dos fogos de artifício, (desde a pólvora ate a 

conclusão do material), explicando a origem das explosões e das cores das 

luzes que são produzidas. Para isso iremos nos basear principalmente na 

teoria de modelo atômico e, em fatos observados durante as experiências 

que serão desenvolvidas no decorrer do trabalho. E explicar quais os 

elementos que são usados para mudar as cores nas explosões. Tentaremos 

fabricar a pólvora negra, e montar um fogo de artificio (foguete) de 

pequeno porte, com supervisão de um técnico especializado, caso 

necessário. 
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Turno 
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08 

1P -M08 

Manhã 

 

Petroquímica I 

 

Camila Temponi, 

Jade Franca, 

Karine Paiva, 

Larissa Gomes, 

NataliaTeixeira, 

Raissa Maluf. 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

O trabalho tem o intuito de informar sobre os passos 

importantes para a exploração do petróleo e apresentar seus 

principais derivados. Dessa forma, iremos montar uma 

maquete ilustrando as camadas existentes e o funcionamento 

de uma plataforma petroquímica, local de extração do 

petróleo. Além disso, daremos ênfase, informando ao público, 

sobre a camada de pre-sal e a diferença entre o diesel e 

biodiesel. 

 

 

09 

1P -M09 

Manhã 

 

Fermentação na produção de 

cachaça 

 

 

 
Profª. Claudete Botaro de 

Matos 
 

10 

1P –M10 

Manhã 

Petroquímica II 

Fernanda Tenáglia Mariani 

Flávio Henrique Augusto Santiago 

Giulia Barbosa Dias 

Júlia Paterlini Moreira Penna 

Lívia Cordeiro de Oliveira 

Rafaela Carolina da Silva 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

O grupo realizará um trabalho focado nas etapas do refino do 

petróleo, desde sua espécie bruta, passando por todo o 

processo de refinamento até chegar aos produtos que podem 

ser formados a partir de sua destilação e separados por uma 

torre de fracionamento. Para demonstrar esse processo, 

montaremos uma maquete que mostrará de forma 

esquemática as fases da refinaria e um power point 

explicativo, que mostrará mais detalhes que por ventura não 

fiquem claros apenas com a apresentação da maquete. 

 

 

 

 



    
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 

 

11 

1P –M11 

Manhã 

Ferro Gusa 

 

Clara Bretas Alvim 

Júlia Paiva Moreira 

Gabriel Monteiro de Castro 

Rafael Lima de Souza Reis 

Ana Clara Fonseca de Souza 

Jéssica Tatiane Teixeira Mendes 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Nosso trabalho sobre ferro gusa foi subdividido em quatro 

itens: mineração, transporte, siderurgia e meio ambiente. 

Com relação à mineração enfatizamos o beneficiamento do 

minério, que consiste na modificação da sua granulometria, 

concentração relativa e forma a partir , principalmente, de 

processos físicos. No transporte abordamos mais os 

transportes ferroviário e dutoviario. Apesar do Brasil não 

apresentar uma rede ferroviária extensa, essa forma de 

transporte é mais viável que o rodoviário, no qual grande 

parte do minério se perde durante o percurso. Os 

minerodutos, apesar de não muito presentes no Brasil, 

apresentam inúmeras vantagem como: independe das 

condições climáticas na sua operação, requer pouca mão de 

obra e baixo custo operacional.  Em nosso trabalho 

abrangeremos o porquê da baixa utilização dessa forma de 

transporte no país. Na siderurgia falaremos do processamento 

do minério nos altos-fornos, nos quais dominam o cenário 

mundial na produção de ferro-gusa liquido para a produção 

de aço. Falaremos também dos principais polos guseiros e do 

mercado interno e externo.  Como quase toda atividade 

humana, a siderurgia provoca inúmeros impactos ambientais 

e cabe a nós futuros engenheiros químicos tentar minimizar 

esses impactos. Para isso criamos um projeto ambiental que 

consiste em utiliza a área degradada para plantio em 

nivelamento, inicialmente, com leguminosas que são fixadoras 

de nitrogênio para recuperar os nutrientes do solo e utilizar 

uma lagoa de biodegradação para tratar os efluentes líquidos 

gerados. Na parte pratica o projeto montaremos uma 

maquete que contém a mineração, o meio ambiente, o 

transporte e a siderurgia, dando ênfase ao alto-forno. 
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12 

2P –M01 

Manhã 

Polímero: síntese e aplicações na 

Eng. Química. 

 

Eduardo Vieira Machado Juste 

Fabiana Dinelli Salvático de 

PaulaKraft 

Isabela Costa Mendes Peres 

Priscila Cristh Fonseca Alves 

Ricardo William Carvalho 

Santiago 

Vinícius Carvalho Damato Baeta 

Neves 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

 

 

O projeto objetiva o estudo de alternativas sustentáveis para 

reduzir o impacto ambiental causado por polímeros. Assim, 

dois campos foram abordados: o da reciclagem de plásticos e 

a obtenção de polímeros a partir de fontes renováveis. Para 

isso, foi realizada uma visita à empresa Bemplast, aonde 

ocorre a reciclagem de materiais como polietileno e 

polipropileno, que provém principalmente de indústrias de 

tubos e automobilísticas. A segunda parte do projeto consiste 

em um experimento, no qual é obtido um polímero termofixo 

(galalite) a partir da caseína do leite. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

2P –M02 

Manhã 

 

 

 

Estrutura dos Complexos de 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 

 

14 

2P –M03 

Manhã 

Poluição Atmosférica 

 

Ana Carolina Andrade Adame 

Ana Flávia Marinho Saraiva 

Isabela Carvalho de Araújo 

Leonardo Xavier 

Mariana Vieira Fadul 

Marina Tamie Santos Kon 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

Considera-se poluente qualquer substância presente 

no ar e que, pela sua concentração, possa torná-lo impróprio, 

nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconveniente ao bem 

estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade. Uma vez emitidos na 

atmosfera, os poluentes não permanecem inertes. Nisso 

podem ocorrer tanto reações físicas quanto químicas. As 

físicas envolvem fenômenos dinâmicos, como movimento, 

dispersão e difusão. Já as reações químicas compreendem 

oxidações catalíticas, processos fotoquímicos e reações ácido-

base. Tanto as reações químicas quanto físicas, alteram o 

equilíbrio ecológico, podendo agravar processos naturais, 

como o efeito estufa, ou gerar intoxicação, “smog”, chamado 

também de nevoeiro fotoquímico, chuvas ácidas, entre outros 

danos ao meio ambiente e à população. Tais processos, assim 

como suas principais causas e consequências, serão 

abordados durante o trabalho. Além disso, ressaltaremos 

meios de como diminuir os danos causados pelos poluentes a 

fim de atingirmos o desenvolvimento sustentável. 

 

15 

2P –M04 

Manhã 

Cinética Química e reatores. 

 

 

Bruno Silva Gobira 

Diogo Antonio Procopio Pinto 

Gustavo Carneiro Anselmo 

Mateus Oliveira de Figueiredo 

Nikolas Ribeiro de Almeida 

Thales Augusto de Souza Carneiro 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

O trabalho consiste na apresentação do conceito de cinética 

química e da discussão dos fatores que influenciam na 

velocidade dos processos químicos.Haverá apresentação 

pratica da participação de alguns fatores modificantes nas 

reações, alem da aplicação do estudo da cinética de reações 

na preparação dos reatores que sustentarão os processos. 
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16 

2P –M05 

Manhã 

Cobre metálico: Prospecção e 

Refino 

 

Adolpho Schneider Quintela 

Martins 

Ana Clara Gentilini Soares 

Clarice Paganini Silveira 

Greicy Chaves Maia 

Marina Ribeiro Notini de 

Freitas Lima 

Nikole Fiche Jonov 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

O cobre é um material raramente encontrado na natureza em 

estado puro, assim sendo, está associado a outros elementos 

químicos em várias formas estruturais, formando diversos 

minerais. Portanto, desde a extração até a utilização do cobre 

estão envolvidas várias etapas, como: prospecção, pesquisa, 

mineração, concentração, fundição, refino e transformação. 

A prospecção compreende o levantamento inicial de todas as 

informações disponíveis a respeito da geologia do cobre e da 

área a ser prospectada, e uma posterior seleção de áreas 

indicativas de mineralização. Já o refino pode ser realizado 

através da refinação pirometalúrgica ou pela refinação 

eletrolítica. O primeiro caso é usado para aumentar a pureza 

do cobrecom produção de ânodos – placas fundidas de cobre 

– adequados a um refino eletrolítico final. O segundo consiste 

na eliminação de impurezas através da dissolução do cobre 

dos ânodos, desenvolvido através de uma solução ácida, com 

formação de eletrólito e pelo transporte do metal cobre para 

o cátodo por ação de corrente elétrica. Nesse caso, as 

impurezas insolúveis no eletrólito depositam-se no fundo da 

célula eletrolítica. Esse trabalho tem como foco justamente as 

etapas de prospecção e refino do cobre metálico. 
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17 

2P –M06 

Manhã 

Osmose na indústria 

 

Bianca Borba França 

Bruna Rodrigues Ferreira 

Camila Fagundes Barros 

Ítalo Jean Araújo de Souza 

Kélrie Hessem de Araújo Mendes 

Márcia Cristina Santos Duarte 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

 

Osmose é uma propriedade coligativa de extrema importância 

em sistemas biológicos, porque as membranas das células são 

semipermeáveis. Por exemplo, as células vermelhas do sangue 

estão suspensas em um meio chamado plasma, que deve ter 

a mesma osmolaridade das células vermelhas, caso contrário, 

poderia ocorrer o ressecamento ou intumescimento das 

células vermelhas. Tendo dito isto, nesse trabalho, que será 

apresentado no 2º período de Engenharia Química,intui-se 

demonstrar os princípios da osmose e sua aplicação industrial 

de forma prática, avaliando também os prováveis impactos 

desta no meio 

ambiente. Como por exemplo: transporte passivo em um ovo 

imerso no vinagre; sangue em soluções salinas de 

concentrações diferentes; processo de plasmólise na cebola 

roxa, formação de “Jardins de Silicatos”; produção de neve 

artificial através de polímeros absorventes como o poliacrilato 

de sódio; aplicação de osmose em tratamento de efluentes; 

etc. 
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18 

2P –M07 

Manhã 

Energia nuclear: energia 

 

Ana Carolina Alves 

Ana Carolina Souto 

Juliana Costa Braga 

Mariana Nery Valias 

Sophia Morato Morais 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Fissão é o processo de forçar a divisão de um átomo 

para formar dois outros, mais leves. A reação também libera 

energia e um nêutron livre. A fissão ocorre na natureza a 

temperatura e pressão ambientes - como as minas de urânio 

do Gabão, que funcionaram como um reator natural de 

fissão há 2 bilhões de anos. Há teorias de que a fusão 

também possa ser realizada a frio, mas elas ainda são 

consideradas especulação. Também começou a ser 

pesquisada na década de 1930 e depois passou a ser 

estudada para uso militar. Daí surgiram as atômicas de 

Hiroshima e Nagasaki. Em 1957, foi inaugurado o primeiro 

reator de fissão nuclear para gerar energia. Já é usada para a 

produção de energia, embora o lixo radioativo seja 

considerado um problema. Também é usada para a 

fabricação de bombas nucleares, como as da II Guerra 

Mundial e as atuais, de países como a Coréia do Norte. 

 

 

19 

2P –M08 

Manhã 

Energia Nuclear: aplicações 

industriais. 

 

Luiza Marinho de Oliveira 

Raisa Helena Sant’Ana César 

Raissa Botelho Machado 

Rita Macedo Maciel 

Thais Ferreira Araújo 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

O uso da Radioatividade tem sido cada vez mais abrangente 

nas diversas áreas do conhecimento humano.  Sua aplicação 

na Radioterapia do tratamento do câncer e em vários exames 

de imagem deu nova esperança de vida àqueles que foram 

submetidos a tal tratamento. A radiação é usada na 

agricultura para se evitar desperdícios e a infestação de 

microrganismos e também na conservação de alimentos. O  

grupo também vai enfocar a datação de fósseis e os perigos 

da poluição pelas fontes naturais e artificiais de radiotividade. 
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20 

2P –M09 

Manhã 

Recursos hídricos 

 

Zilá Alves Carvalho 

Glendha Torquato 

Carolina Aguiar Monteiro 

Gabriela Costa 

Lais Coimbra 

Maite Teixeira 

 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 

Antigamente a questão ambiental não era um tema tão 

preocupante como nos dias de hoje. As indústrias não tinham 

a preocupação de tratar seus efluentes antes de devolvê-lo ao 

meio ambiente. No entanto, hoje vivemos em uma época 

onde a questão ambiental é tratada como prioridade, e isso 

levou algumas empresas a criarem em suas próprias indústrias 

centros de tratamento de seus efluentes, ou enviarem seus 

efluentes para empresas especializadas em tratar esse 

resíduos. O presente trabalho irá tratar da caracterização dos 

efluentes de três segmentos industriais: a indústria têxtil, a de 

laticínios e a de produção de couro, avaliando 

sua composição, os impactos ambientais causados pelos 

mesmos e o tratamento mais adequado afim de minimizar 

estes impactos. Na parte prática será executada uma técnica 

comum de caracterização de efluentes, a DQO visando 

apresentar para as pessoas como é realizada a determinação 

do grau de poluição e toxicidade de um efluente. 

 

21 

2P –M10 

Manhã 

 

 

 

 

 

 

 

Poluição do solo 

 
 

Profª. Claudete Botaro de 

Matos 
 

 

 


