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O presente trabalho visa realizar uma revisão concisa no que tange ao cadastro de imóveis rurais no 

Brasil, com base nas normas e leis vigentes sobre os registros de imóveis rurais no país. Nesse 

âmbito, faz-se um breve histórico sobre a regulamentação de leis sobre a posse e o registro da terra 

e discute-se a Lei Federal nº 10.267/2001. Nessa Lei, torna-se obrigatório a utilização do 

georreferenciamento de imóveis rurais para e efetivação da matricula do imóvel junto ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao Registro de Imóveis. Para que essa lei seja 

efetiva ao combate das irregularidades da posse da terra, governo e comunidade civil devem 

trabalhar em conjunto, para que assim, os mesmos busquem a regularização dos imóveis de forma 

a assegurar o direito legítimo de propriedade à todos os cidadãos. A integração entre INCRA e 

Registro de Imóveis, de acordo com as exigências da nova Lei, é realizada da seguinte forma: o 

proprietário do imóvel rural leva ao INCRA o memorial descritivo e a planta georreferenciada do 

imóvel, feita por um profissional habilitado, para que o INCRA verifique se esse imóvel não se 

sobreponha a outro vizinho e caso atenda as estas condições, este passa a fazer parte do sistema 

nacional de cadastro, sendo posteriormente emitida a certificação do imóvel. Com tais documentos 

comprobatórios e com a concordância dos confrontantes onde os limites demarcados, o proprietário 

do imóvel rural os levará ao Registro de Imóveis, que verificará a correspondência dos declarantes 

com os titulares das matrículas vizinhas e transcreverá o memorial descritivo para a matrícula do 

imóvel. Esse novo memorial descritivo georreferenciado, então, substituirá a matrícula anterior. 

Após arquivar os atos, o Oficial do Registro de Imóveis comunicará ao INCRA as mudanças 

envolvendo os imóveis rurais.  O georreferenciamento representa uma ferramenta de gestão 

fundiária e cadastral, contribuindo, por exemplo, a atualização da planta de valores de um 

município, a identificação de sobreposições entre imóveis georreferenciados em diferentes épocas e 

por profissionais distintos, bem como a retificação de suas áreas com base nas normas e legislações 

vigentes, dentre as quais destaca-se a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Com a evolução constante das tecnologias e a crise mundial do petróleo, sugere-se a busca por 

alternativas limpas de energia. Surge então a utilização do biodiesel que atende a todas as 

características do diesel convencional capaz de aumentar a renda de pequenas cidades, inserindo na 

sociedade milhares de famílias. Sua utilização pode ainda diminuir a emissão de poluentes em 

comparação aos combustíveis de derivados fósseis. O sebo bovino se destaca na pecuária brasileira 

que vem crescendo cada vez mais, assim do ponto de vista socioeconômico, ele apresenta um baixo 

valor agregado e é uma fonte que não oferece riscos ao equilíbrio da produção de alimentos e de 

biocombustíveis E dentre as oleaginosas que mais se destacam está o pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.), de alto conteúdo de óleo, 40 a 60%, e o mais baixo custo de produção R$ 0,40 por litro, 

em junção ao sebo bovino que apresenta um baixo valor agregado e é uma fonte que não oferece 

riscos ao equilíbrio da produção de alimentos e de biocombustíveis. Foram realizadas extrações do 

óleo de pinhão-manso pelo método de extração mais “rústico”, no caso pela hidrodestilação, a qual 

é um processo de extração utilizando água como solvente em um sistema de destilação.  As 

sementes de pinhão-manso foram obtidas através de doação pela nossa parceira EPAMIG. Após o 

processo de extração foi utilizado um programa de estatística a fim de otimizar as variáveis 

inerentes ao processo de transesterificação etílica, analisando cada uma das variáveis cinéticas da 

reação, tempo, temperatura e proporção mantendo as a massa de catalisador e álcool, constantes. 

Assim o processo de transesterificação ocorreu da mesma maneira em bancada onde foram 

instalados um balão de três bocas, munido de agitação magnética e condensador de refluxo. No 

processo de transesterificação verificou-se que dentre os fatores trabalhados, o volume de álcool e 

catalisador envolvido na reação foram os que se mostraram mais importantes. Logo a partir da 

etapa em que os manteve constantes e o tempo foi variado, temperatura e proporção, foi possível 

notar sem a expressão gráfica e através dos valores de alfa que a temperatura da reação afetou 

bruscamente o rendimento quando esta foi crítica e que no processo de transesterificação tempo 

não afetou o rendimento de produto. No termo proporção de óleo de pinhão-manso/sebo notou-se 

também que quanto mais adição de um óleo vegetal em um de origem animal, mais será a 

capacidade de melhoramento de suas características. Verificou-se através das análises químico-

físicas, que os resultados se mantiveram dentro dos limites especificados pela Agência Nacional de 

Petróleo a ANP. Foram notadas grandes melhorias da mistura binária do óleo de pinhão manso junto 

ao sebo bovino uma vez que as análises físico químicas atenderam ao padrão estabelecido pela ANP. 

Diante disso, entende-se que o óleo do pinhão-manso pode-se tornar muito importante para a 

produção de biodiesel, estimulando assim o seu cultivo.  
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O presente trabalho tem por objetivo explorar os conceitos e cálculos de Engenharia, 

especificamente na área de Hidráulica da Engenharia Civil e desenvolver um software que possibilite 

solucionar os cálculos teóricos e empíricos aplicados a soluções com ênfase na Hidrodinâmica 

aplicados ao escoamento em tubulações, onde se observa a necessidade de resolução periódica de 

sistemas de equações de grande complexidade. Neste sentido, neste trabalho foi desenvolvido um 

software Web que proporcionará a estudantes e profissionais da área, um novo recurso que permita 

a resolução dos cálculos algébricos que porventura surjam no dimensionamento de sistemas 

hidráulicos. Foi criado um programa na plataforma Matlab para realização dos cálculos e foram 

criadas duas versões do software: uma utilizando a linguagem de programação Java e tecnologias 

para Internet, e a outra utilizando a plataforma de desenvolvimento Microsoft Visual Basic e 

ASP.NET. Para o desenvolvimento do software, denominado EngIntel (Engenharia Inteligente), foi 

utilizada a ferramenta de desenvolvimento Microsoft Visual Studio .NET 2010 e desenvolvido na 

linguagem VB.NET, que conecta ao banco de dados SQL Server 2005. O sistema Web foi 

desenvolvimento utilizando as linguagens HTML, JavaScript e ASP.NET. Para o desenvolvimento da 

versão do software em Java foram utilizadas tecnologias Java para Web: HTML, CSS, JavaScript, 

Servlet, JSP e o framework Hibernate para a persistência no banco de dados. Diversos cálculos na 

de Hidráulica foram realizados, tais como a fórmula de Colebrook-White. A relação de regimes 

referentes ao número de Reynolds pode ser calculada através do software. Outro cálculo importante 

da Hidráulica possível no software são o de regime de escoamento. O cálculo da equação de 

Colebrook-White de não é direto, então foi utilizado um algoritmo que faz várias tentativas até 

atingir o erro mínimo. Isso é feito através da análise numérica pelo método de Newton-Raphson, 

sendo considerado o melhor método para encontrar sucessivas melhores aproximações de raízes de 

uma função real. Soluções de software para realização de cálculos matemáticos e da Engenharia são 

muito importante para profissionais e estudantes da área.  Após o término do desenvolvimento das 

aplicações, serão realizados testes e experimentos mais aprofundados pelos usuários, e 

posteriormente, realizado uma comparação destas aplicações. A partir das análises e estudos dessas 

fórmulas, nota-se grande potencial para avanço no campo da hidráulica em relação às perdas de 

carga e pretendemos aprimorar o sistema a fim de proporcionar cálculos mais fáceis e confiáveis 

para os diversos tipos de usuários. 
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