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O aumento do uso da robótica é evidente nos processos de automação tanto no âmbito industrial 

quanto residencial contemporaneamente. E seguindo tal tendência, este projeto aborda o 

desenvolvimento de um braço mecânico com 3 graus de liberdade, servoacionado e microcontrolado 

por meio de uma placa Arduíno. O intuito do trabalho foi tanto um ganho de conhecimento empírico 

na área quanto para um desenvolvimento de um protótipo funcional, simples de ser construído, de 

baixo custo e que mova pequenos objetos de um ponto a outro. O braço manipulador é composto 

por três juntas rotativas e se assemelha bastante ao braço humano. A configuração empregada 

fornece grande versatilidade na execução dos movimentos e por essa razão é tipo utilizado em robôs 

industriais e também adotado nesse trabalho. Para o desenvolvimento do mecanismo, o acrílico foi 

escolhido como material de sustentação por ser relativamente barato e possuir a resistência 

necessária para tal tarefa.  O outro material importante para construção da estrutura é a madeira 

balsa. Este tipo de madeira é leve, resistente e de custo baixo. Essas características são essenciais 

para não sobrecarregar os motores que movimentam o arcabouço. O papel da movimentação das 

partes do braço é desempenhado pelos servomotores que são de fácil acoplamento ao Arduíno. Pelo 

mesmo motivo foi escolhido o controle de Playstation 2 para atuação como dispositivo de entrada. O 

processo de movimentação inicia-se basicamente quando um botão no controle é acionado. O 

Arduíno produz o sinal de entrada e o envia ao servomotor programado. A estrutura foi montada 

com a junção dos diversos itens necessários.  O primeiro elo de dimensão 25 cm X 5 cm e o 

segundo de dimensão 20 cm X 5 cm de acrílico foram usados como material de sustentação 

cumprindo a função desejada. A placa Arduíno Mega 2560 baseada na linguagem C/C++ fácil de 

programar minimiza as dificuldades e a biblioteca Servo. H apresentou boa compatibilidade com o 

console de Playstation 2 e os servomotores Tower Pro Mg995. Os servomoteres utilizados operaram 

com velocidade máxima e suportaram o torque da estrutura como previsto. Junto à placa de 

arduíno, na montem do circuito também foi utilizado um protoboard de 400 furos. E assim foi 

possível acoplar o controle, os servomotores e a bateria de 7.5 V e 5 A, fazendo que houvesse 

comunicações entre eles e permitindo mover um objeto de pequeno porte como um copo plástico de 

um ponto a outro. A construção de um braço mecânico de 3 graus de liberdade controlado por 

joystick via da placa programável arduíno atendeu a função de mover pequenos objetos de um 

ponto ao outro. Algo obtido com baixo custo e reaproveitamento de materiais. Com o 

desenvolvimento de projetos como esse nos aproximamos de um ambiente de trabalho com 

automação, pois conseguimos reproduzir um braço automático, adquirindo experiência e 

apresentando recursos para a resolução de problemas encontrados no exercício da engenharia. 
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A busca por destinação adequada para os dejetos da criação de suínos é um desafio no meio rural. 

Esses dejetos são jogados diretamente nos mananciais, contaminando os rios e o lençol freático. 

Outro fator a ser considerado é produção do gás metano (21 vezes mais poluente que o CO2), e que 

lançado ao ar contribui para a formação do efeito estufa. Recente mudança na legislação do setor 

determina que seja feito o tratamento de efluentes (resíduo da criação de suínos) cujo valor de 

implantação e manutenção impacta negativamente no custo da suinocultura. A solução ambiental 

passa pelo tratamento dos dejetos em um biodigestor que produz o biogás. O biogás produzido 

geralmente é capaz de suprir um gerador de energia elétrica que supera a demanda de energia a 

propriedade rural. Nessa perspectiva o presente trabalho tem como objetivo elaborar o estudo de 

viabilidade técnica e econômica, analisando os custos de implantação, manutenção e operação do 

sistema de geração de energia elétrica com o biogás. O estudo da viabilidade técnica e econômica 

visa saber qual o retorno recebido, geralmente comparando-o ao que foi investido. Ele pode ser 

descrito como análise de lucro ou prejuízo, se há equipamentos ou conhecimento que possibilitem 

atender às especificações do produto ou serviço. O sistema obtido, a ser instalado na fazenda escola 

da Universidade de Uberaba, é composto por um gerador síncrono de 45 KVA, acionado por um 

motor, de combustão interna, adaptado para o biogás. O valor do KWh no meio rural, de acordo 

com a CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais) é de R$ 0,27 e o custo do KWh gerado com a 

utilização do biogás obtido foi de R$ 0,20. Se comparado ao valor praticado pela concessionária, o 

valor do kWh gerado com o biogás tem um custo 36.56% menor. Para cálculo do retorno do 

investimento consideramos o consumo total e o custo da energia elétrica de onze pontos de 

fornecimento instalados na fazenda em questão.  A energia elétrica demandada pela fazenda é de 

340.748 kWh anuais contra 195.840 kWh de capacidade de geração. Nessas condições 57% do 

consumo de energia do complexo da fazenda escola seria suprido pelo gerador, proporcionando uma 

economia anual de R$ 53.489,76 com média mensal de R$ 4.457,48. Considerando o investimento 

total no sistema de geração a biogás no valor de R$ 79.000,00, despesas mensais de R$ 2.553,67 e 

entradas de caixa no valor de R$ 1.903,81 (R$ 4.457,48 - R$ 2.553,67), taxa de juros anuais de 8% 

para o valor do capital investido e 10% anuais de reajuste tarifário da concessionária, o retorno do 

investimento se dá em 42 meses e em 60 meses a rentabilidade do projeto é de R$ 59.000,00. Os 

resultados obtidos evidenciam a viabilidade técnica e econômica de geração de energia elétrica com 

a utilização de biogás. Os custos de implantação do sistema e sua operação são factíveis e o retorno 

que a estrutura proporciona é garantido. 

 

Palavras-chave: viabilidade; biogás; geração de energia. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 107 

ENG003 - Sistema de espaços livres públicos: a evolução morfológica de Araxá 
 

 

Apresentador: ARAUJO, Franciele Rodrigues de 

Orientador: MALUF, Carmem Silvia 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

 

 

Araxá evoluiu morfologicamente sem um planejamento adequado, sendo resultado das necessidades 

que surgiam e que foram sendo supridas ao longo dos anos. Seu desenvolvimento foi marcado por 

quatro momentos os quais definiram o desenho da paisagem da cidade que se tem atualmente. 

Pesquisa bibliográfica e eletrônica sobre a história de Araxá. Localização das áreas verdes através de 

imagens aéreas e de satélite. Consulta às áreas demarcadas como verdes no mapa ambiental 

contido no plano diretor municipal. Levantamento de campo através de visita analítica às áreas 

verdes identificadas. Confecção de mapas sínteses da situação das áreas verdes através dos dados 

levantados no percurso analítico e comparados ao mapa ambiental municipal. Constatou-se que a 

rua é o principal elemento do Sistema de Espaços Livres público em Araxá e é nela que acontece a 

maior parte das relações sociais e de integração presentes na cidade. O Sistema de Áreas Verdes 

também complementa os espaços livres públicos, porém sua contribuição não é tão significativa 

como a das ruas. Isso se deve ao fato de que as áreas verdes de Araxá compreendem, em sua 

maior parte, em grandes maciços de vegetação e Áreas de Preservação Permanente (APP), os quais 

não desempenham uma função social. Constata-se também que a maior parte das áreas verdes 

intraurbana não tem qualificação alguma e das praças que existem, mais de 50% estão em estado 

regular ou completamente abandonadas. A concentração maior de praças em bom estado estão na 

área central e em bairros de classe média alta. Nos bairros mais carentes nota-se um maior descaso 

com estes espaços. O SEL públicos da cidade também é composto por dois parques, contudo, 

apenas um deles se encontra em bom estado e em funcionamento, o outro foi fechado pela situação 

precária em que se encontra. O SEL públicos de Araxá se formou a partir do desenvolvimento 

morfológico da cidade e como este se deu, em grande parte sem planejamento, os espaços livres 

também se consolidaram de forma desordenada. Assim como o espaço construído, ele veio se 

modificando de acordo com as necessidades e cultura de cada época, hora como importante 

mediador da socialização, hora apenas como componente da paisagem. Araxá é uma cidade cuja 

maioria dos principais atrativos turísticos se encontra nos espaços livres públicos especialmente nas 

áreas verdes. Em despeito a preocupação das autoridades do município em manter estes espaços 

bem cuidados, as áreas verdes dos bairros periféricos acabam sendo deixadas de lado. Após a 

análise de todos os dados levantados e postos em transposição com o desenvolvimento morfológico 

da cidade de Araxá, é possível concluir que o surgimento e consolidação dos espaços livres públicos 

está diretamente relacionado com a forma desordenada com que a cidade cresceu. Esta falta de 

planejamento propiciou o surgimento de espaços sem qualificação nas áreas periféricas, as quais 

estão sendo deixadas de lado pelas autoridades competentes. Diante disto, é imprescindível que as 

atenções sejam voltadas a estas áreas, no intuito de requalificá-las resgatando a contribuição social 

que estes espaços oferecem à cidade. 
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O estudo dos transitórios em transformadores tem promovido uma procura bastante abrangente 

sobre o assunto quanto ao aperfeiçoamento das técnicas usadas. Estes estudos buscam diminuir as 

dificuldades e problemas enfrentados na hora de projetar e de montar os equipamentos. Por esses 

motivos tem se desenvolvido por decorrer dos anos softwares que dão a possibilidade para resolver 

problemas antes mesmo de por em funcionamento. Entre os softwares disponíveis cita-se o 

ATPDRAW. Dentro do mundo dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP) e dos inúmeros casos que 

abrangem os fenômenos transitórios, este trabalho aborda a utilização métodos numérico afim 

simulando o comportamento dos transformadores. O trabalho tem o propósito de utilizar o sistema 

de software ATP como ferramenta de simulação especificamente dedicada estudo de transitórios na 

ocorrência e na remoção de curtos circuitos. O projeto foi realizado utilizando-se recursos 

computacionais de software live denominado de ATP. Inclui a pesquisa teórica do equacionamento 

do problema dos transitórios na ocorrência e na remoção de curtos circuitos nos sistemas elétricos e 

as suas formas de simulação. Os trabalhos envolverão pesquisa bibliográfica e trabalhos de 

simulação no sistema de software ATP. A confrontação dos resultados obtidos com modelos 

apresentados na literatura especializada servirá de base para se garantir a precisão dos resultados e 

a aplicação correta dos recursos computacionais do software ATP. Os Resultados obtidos foram 

divididos em dois momentos. Primeiro momento foram coletados pesquisas e artigos que 

arremetiam ao melhor entendimento e aprofundamento no assunto proposto. Segundo momento 

foram feitos testes no software ATPDRAW afim de parametrizar e entender o funcionamento do 

transformador em curto-circuito e sua devida remoção. A conclusão a se retirar após a conclusão do 

trabalho é embasada através dos testes da energização do transformador e do ensaio em curto 

circuito. O ensaio de curto circuito demonstra o aumento de corrente significante, chegando ao valor 

de crista. E nessa situação o esforço térmico e mecânico podendo levar o equipamento a sofrer 

sérios danos ou ainda nos casos de arco elétricos explosão ou incêndios. Através dos testes 

computacionais, o sistema de proteção pode ser feito de uma forma a parar a condição de curto. 

Dentre essa condição citam-se os barramentos, proteções térmicas, limitadores. Ao utilizar 

embasamento teórico, e o software ATPDRAW, foi possível identificar a importância de se 

parametrizar os projetos e sempre após o aumento da capacidade geradora recalcular todas as 

proteções, sempre utilizando as ferramentas estudadas. No caso de energização dos 

transformadores a apresenta-se uma corrente de transitório de magnetização. Essa corrente é 

denominada inrush ou corrente de avalanche. Esta corrente produz o efeito momentâneo de causar 

quedas na tensão de alimentação possibilitando a atuação de relés instantâneos ou diferenciais.  
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Este artigo embasou-se na literatura existente, tanto virtual como em livros. Objetiva-se com este 

trabalho comprovar a viabilidade desta tipologia de habitação em locais com aglomerações de 

pessoas cansadas como em terminais modais. As grandes guerras do século 20 vão impactar 

enormemente a sociedade atingindo a área da arquitetura em diferentes níveis e situações. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação, da tecnologia de construção e da produção de 

materiais vai disponibilizar a condição ideal para acolher anseios e atender as novas necessidades.  

Demandas sociais atingem a produção da moradia, principalmente para as classes trabalhadoras, e 

entende-se importante sua inclusão na pauta dos debates dos encontros internacionais de 

arquitetura CIAMs. Muitas propostas foram elaboradas, testadas e construídas, apoiando-se na 

produção industrial em grande escala. Eram unidades mínimas pensadas para atender princípios 

quase científicos de funcionalidade que consideravam um homem abstrato universal, cujas 

necessidades primárias seriam atendidas também na cidade, buscando-se atingir o máximo de 

qualidade e funcionalidade com o menor custo. No caso do abrigo, alguns arquitetos em destaque, 

como Fuller, propõem soluções para alojamentos militares com materiais e técnicas não usuais. As 

necessidades de mobilidade e portabilidade impulsionam a pesquisa de materiais leves e de sistema 

de montagens e desmontagens adequadas. Equipamentos e mobiliários foram pensados para uma 

condição de flexibilidade, dando espaço para o design de produção e objetos ajustáveis, 

aproveitando-se da linguagem e da nova indústria. Com a astronomia culminando na década de 

1960, e o homem chegando à lua, impulsionou-se um grande efeito sobre esse grupo de arquitetos, 

engenheiros e artistas como o casal Smithson, com mobiliários futuristas que acoplam no piso 

quando não usados, banheiros auto higienizáveis e materiais leves como plástico e alumínio. 

Posteriormente o grupo Archigram apresenta cápsulas para se habitar, que se locomovem de acordo 

com os movimentos dos usuários, levando como partido o abrigo mínimo e portátil. Os estudos 

feitos pelos arquitetos supracitados, hoje são relevantes para as habitações temporárias em 

terminais, pois através deles se dá às diretrizes e o partido arquitetônico adotado para a criação de 

hospedagens de curta permanência nestes locais, com foco em espaços mínimos. Entender a 

evolução da construção do habitat moderno é fundamental para compreender a opção de abrigo 

temporário em terminais, fazendo com que os usuários se sintam bem, confortáveis e seguros em 

um ambiente pequeno, fechado e autônomo. Destarte este artigo comprova ser robusta e viável a 

aplicação deste tipo de habitação que fornece praticidade para as pessoas que necessitam 

constantemente deslocar-se, pois, a construção de abrigos temporários utiliza flexibilidade, 

mobilidade, produção em larga escala inclusive com utilização de materiais leves os quais ainda 

beneficiam o meio ambiente. 
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O presente trabalho tem como objetivo uma pesquisa onde possamos relacionar o meio ambiente a 

natureza. Haja vista que a preocupação dessa relação já existe há algum tempo, quando Ébenezer 

Howard em 1898, percebendo esse caos urbano trazido pela superpopulação (migração campo-

cidade) e a insalubridade do seu espaço, apresentou então as utópicas cidades-jardins, onde 

propunha a criação de novas cidades suburbanas de tamanho limitado, pré-planejadas, e cercadas 

por um permanente cinturão de terras destinadas à agricultura. O setor da construção civil é 

atualmente um dos maiores causadores de impactos ambientais. As atividades relacionadas à 

construção civil são responsáveis pela degradação ambiental, que ocorrem por meio do consumo 

excessivo de recursos naturais, pela demanda por matéria prima industrializada e pela geração de 

resíduos. A minimização dos impactos ambientais gerados pelas edificações e a difusão dos 

conceitos de desenvolvimento sustentável são estratégias fundamentais para um melhor 

desempenho ambiental, e devem ocorrer, desde a concepção inicial dos projetos até as suas 

implementações. Trabalho baseado em pesquisa bibliográfica, estruturada sobre fontes secundárias, 

buscando levantar dados sobre a construção da consciência ecológica, a partir dos encontros 

mundiais e recuperar os resultados de cada um deles, Leitura projetuais somaram-se a pesquisa. 

Através dos levantamentos feitos, podemos observar que atualmente, a população mundial em sua 

maioria já está consciente da gravidade do aquecimento global e da escassez de recursos naturais, 

que o planeta terra vem sofrendo. Acreditamos que essa consciência se deu principalmente pelas 

ações da própria natureza em resposta às ações do homem. não obstante, os eventos realizados em 

prol de atitudes com menores impactos ao meio ambiente foi imprescindível, para o conhecimento 

da população. Podemos concluir que a arquitetura e o planejamento urbano devem ser 

desenvolvidos não só como uma atividade de baixo impacto ambiental mas, principalmente, como 

uma atividade renovadora, reparadora e restauradora do ambiente urbano. Estamos em um estágio, 

onde a consciência ambiental deve abranger todas as vertentes, e a construção civil é uma das 

principais, já que é uma das que mais emiti resíduos na atmosfera. Precisamos avançar não 

somente na teoria e na tecnologia, mas também na prática. 
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Os produtores de carvão vegetal, independentemente da escala de produção a que se dedicam, têm 

sentido os impactos das exigências na utilização da mão de obra e aquisição de matéria-prima de 

forma legalizada, além dos apelos de uma produção mais limpa com menores índices de poluição. A 

necessidade de alternativas que atendam a estas exigências com qualidade, leva à busca de 

processos mais eficientes. Nesse sentido, se faz necessário o desenvolvimento de ferramentas de 

controle e mitigação das emissões de gases nos processos produtivos para a implantação de 

tecnologias sustentáveis. Este artigo tem como objetivo apresentar uma metodologia para a 

quantificação do gás metano emitido na produção do carvão vegetal em laboratório. A metodologia 

proposta define um procedimento experimental para a coleta e quantificação de CH4 emitido, 

através da análise de concentração desse gás nas diferentes fases da carbonização. Para os ensaios 

foram produzidas amostras de carvão para a siderurgia utilizando amostras de madeira do tipo 

Eucalyptus urophylla. Com esse objetivo, foi desenvolvida uma bancada de coleta das amostras que 

propõem um Coletor Isocinético para Poluentes Atmosféricos (CIPA - Empresa Energética), que 

atende às normas brasileiras e às normas AM0041 e AMSIII.K. (MDL), a ser empregado em coleta 

de amostras (particulados, gases, vapores ou névoas) dos gases efluentes de processos industriais, 

e um cromatógrafo modelo GC 2014 SHIMADZU adaptado com detector (TCD) e (FID). As coletas 

dos gases nos bags e as injeções das amostras no cromatógrafo foram executadas manualmente 

por uma microsseringa. Foi feita uma análise do tempo de armazenagem de gás metano em 99,9 % 

de concentração em bags de coleta. Fundamentando-se nos valores referentes ao detector FID (que 

acusa maior sensibilidade para a análise do gás metano), definiu-se a curva de calibração para 

análise de metano no cromatógrafo. Assim foram feitos dois ciclos de carbonização completos de 

aproximadamente 2 horas de duração com aproximadamente 300g de madeira enfornada. 

Conhecida a vazão de fumaça no ciclo e o percentual de gás metano obtida pela curva de calibração, 

pode-se quantificar a vazão total de gás metano em cada ciclo. O Método cromatográfico proposto 

no presente trabalho é inédito, oriundo de uma série de experimentos cujos parâmetros atendem ao 

objetivo específico de determinar a concentração do metano na fumaça da carbonização da madeira 

de eucalipto. Este procedimento pode ser um método alternativo às normas AMS-III.K e AM0041 e 

que também pode ser aplicado em escala real de produção de carvão vegetal para determinar o 

percentual de gás metano produzido a cada ciclo de carbonização. Ressalta-se que empresas deste 

setor normalmente trabalham com grande número de fornos e milhares de toneladas de madeira. 

Por meio dos procedimentos descritos neste trabalho podem ser definidas metodologias também 

para recuperar o gás e usá-lo em unidades de cogeração. 
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A expansão das lavouras de soja levou a um maior uso de defensivos agrícolas tóxicos, que quando 

aplicados de forma indiscriminada gera efeitos indesejáveis como o aparecimento de biótipos 

resistentes, obtendo como consequência, o uso de dosagens cada vez maiores desses agrotóxicos, 

além dos efeitos danosos dos agrotóxicos para a saúde humana e o ecossistema.Com isso, extratos 

de plantas com potencial inseticida, como a Azadirachta indica a. juss, conhecida como nim, tem-se 

mostrado uma forma alternativa para o combate das pragas. O óleo bruto dos frutos de nim foi 

extraído através do uso de uma prensa. Preparou-se uma solução com 99% solvente e 1% óleo de 

nim. Utilizou-se o pHmetro para determinar o pH, o picnômetro para a densidade específica e o 

método de Ostwald   para a viscosidade. Para a plantação de soja, realizou-se a abertura de valas 

utilizando a enxada. A profundidade da vala era de aproximadamente 5 cm, com 20 cm de largura e 

2,5 m de comprimento. Colocou-se cerca de 3 sementes de soja a cada 30 cm da vala.cm. Foi 

realizado o plantio em duas áreas. Cada área continha 3 valas, sendo que a primeira seria o local 

onde a solução de 1% de óleo bruto de nim seria aplicada sobre as pragas da soja e a segunda área 

seria o branco. A plantação de soja foi irrigada diariamente com água corrente. Realizou-se um 

estudo de caso na plantação de couve. Utilizou-se 3 pés de couve. As couves utilizadas para o 

estudo foram identificadas com uma fita branca e as mesmas estavam sobre o ataque da mosca 

branca, Bemisia argentifolii, que também é uma praga da soja. Nos três pés de couve separados 

com a fita branca, foi aplicada a solução de 1% de óleo bruto de nim. Durante 4 dias, a solução de 

óleo bruto de nim foi borrifada na parte superior das folhas de couve dos 3 pés identificados com a 

fita branca, no período da manhã. Em seguida, observou-se a eficácia da solução sobre a praga. O 

rendimento do óleo bruto de nim por prensa foi de 1L. Obteve-se um pH de 5,85, densidade 

específica de 0, 99963045 g/cm³ e viscosidade de 0,001019025107 Kg/ m.s. Em relação ao o 

estudo de caso, obteve-se em dois pés de couve a eliminação de 100% da mosca branca e no 

terceiro pé 83,33% após 4 dias de aplicação.  Sabe-se que os defensivos naturais de óleos extraídos 

de folhas de espécies vegetais que possuem substâncias que atuam como inseticidas, como no caso 

do nim, são muito promissores. De acordo com o trabalho realizado, observa-se que às propriedades 

físico-químicas do óleo bruto de nim, ao comparar com a literatura e com o trabalho anteriormente 

realizado, estão de acordo com o padrão. E, apesar da plantação de soja ter passado por problemas 

inviabilizando o uso da mesma, não houve comprometimento no desenvolvimento do trabalho, uma 

vez que os pés de couve foram atacados pela mosca branca, uma das pragas da soja, pode-se 

concluir a aplicação da solução de 1% de óleo de nim bruto e realizar as análises, que mostraram 

que o mesmo é eficaz no combate de pragas da soja. 
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A relevância do setor industrial na economia brasileira e a dependência energética para a 

manutenção e expansão de suas atividades, frente à capacidade instalada da matriz energética 

brasileira, são objetos de estudos e avaliações quanto às inter-relações sob o ponto de vista 

econométrico. Portanto, o objetivo do presente artigo é o de analisar a matriz energética restrita aos 

principais polos econômicos do país, considerando as variáveis climáticas regionais e os impactos 

conjunturais no setor industrial brasileiro. As variáveis inseridas no modelo estatístico (VAR, Vetores 

Autorregressivos) foram séries históricas de pluviosidade (em mm), temperatura (em ºC), geração 

de energia elétrica hidráulica (em GWh), consumo total mensal de energia elétrica pela indústria 

(em GWh) e exportações de produtos industrializados - FOB (em US$ mi), compreendendo o período 

de janeiro de 1996 a dezembro de 2013. Os dados climáticos referem-se às principais estações 

meteorológicas automáticas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As séries históricas 

foram submetidas ao teste de estacionaridade de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). As variáveis 

climáticas do modelo, temperatura e pluviosidade média no período, influenciaram, 

significativamente, a geração de energia hidrelétrica. Especificamente, os índices pluviométricos nas 

regiões consideradas no modelo, afetaram positivamente a geração de energia elétrica (4,38%), do 

mesmo modo, foi possível perceber uma elevada capacidade de reposta ao choque da primeira 

variável, positivamente. Quanto às previsões em um horizonte de 12 meses, destaca-se quanto à 

pluviosidade mensal, uma estimativa de crescimento da ordem de 8,0% à 15,8% em relação aos 4 

anos anteriores (2010-2013), mantido o comportamento sazonal, porém com menor amplitude, 

insuficientes para suportar a capacidade de expansão econômica do setor industrial. Isso porque, 

segundo as previsões do modelo, a expectativa de ampliação da geração de energia elétrica pelas 

hidrelétricas brasileiras é de 3,82%, enquanto o consumo dessa energia pelo setor industrial é da 

ordem de 5,52% e a projeção de exportação de produtos industrializados para 12 meses é de 

6,52%. Portanto, as previsões das séries de maior interesse e significância, confirmam a 

preocupação do setor industrial, considerando a expectativa de crescimento das exportações de seus 

produtos, em um cenário econômico favorável, porém com baixa capacidade de sustentação da 

matriz energética. Desse modo, além de novas tecnologias que diversifiquem e potencializem a 

ampliação da base energética brasileira, o monitoramento ambiental e a preocupação com as 

precipitações pluviométricas – ocorrência, distribuição e localização – são relevantes para o 

planejamento estratégico dos setores produtivos no país.   
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A Realidade Aumentada (RA) é a tentativa de integrar a realidade virtual com a verdadeira realidade 

humana, por meio de computação gráfica. Este ambiente vem tomando conhecimento e expandindo 

aplicações desde a década de 60. Parte da Realidade Aumentada contempla sobre o reconhecimento 

de movimentos ou gestos. Trata-se da relação meio físico e computador para existir a interatividade 

entre meio real e virtual. O reconhecimento de gestos é feito através de um conjunto de técnicas de 

processamento de imagens em tempo amostral. Isto significa que é feita uma leitura parcial a cada 

mudança de quadro ou frames. Movimentos podem ser estáticos, dinâmicos e os dois ao mesmo 

tempo. O intuito do uso do RA para automação é para substituir o contato físico com todas as peças, 

botões, alavancas e acionamentos diversos para o simples reconhecimento de gestos, ou melhor 

dizendo, para o controle de automação industrial único e inteligente. O processo de metodologia do 

projeto envolveu a busca de linguagens e tecnologias que podem comunicar entre si, no intuito de 

agregar valores, praticidade e desenvolvimento. A metodologia a ser utilizada será dividida em cinco 

fases. Inicialmente tem-se a primeira fase que consiste na investigação e pesquisa aprofundada em 

artigos e trabalhos sobre as tecnologias e áreas envolvidas no projeto. A segunda consiste na 

análise de requisitos, prototipação e elaboração de uma documentação contendo os requisitos do 

sistema a ser desenvolvido. A terceira fase consiste na elaboração de uma documentação técnica 

para o desenvolvimento do software. A construção e implementação da aplicação é realizada na 

quarta fase. Posteriormente, a quinta fase consiste na realização de testes e avaliação de 

resultados.  Até o momento as atividades que foram desenvolvidas no projeto foram: especificação 

de requisitos, análise de projeto, elaboração de relatórios e construção de protótipos. A ferramenta 

utilizada para captura de imagens não se mostra precisa na análise em tempo real dos gestos 

realizados e não é adequada ao propósito do trabalho. Devido a isso terá que ser realizada uma 

nova pesquisa de API que possa substituir a JMyron na análise de imagens a partir do webcam. Foi 

encontrada a JNect, API baseada em java para análise de imagens, porém a mesma utiliza o sistema 

Kinect para execução. Pode-se concluir então que existem diversos casos de uso para a inclusão de 

controle via RA na automação, atualmente existem algumas ferramentas que já disponibilizam estes 

alguns destes recursos porém nenhuma completa. Inicialmente foi definida a API JMyron, baseada 

em Java, para análise de imagens a partir do webcam, mas que durante o desenvolvimento e os 

testes realizados não se mostrou capaz de executar os requisitos deste projeto de forma simples, 

estável e com o desempenho requerido para um ambiente industrial. 
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Muntingia calabura, pertencente à família Elaeocarpaceae, é uma espécie de fácil acesso e muito 

utilizada para sombrear casas. Estudos preliminares sobre esta planta, indicam variadas 

características importantes, entre elas, as atividades antimicrobiana, antifúngica e antioxidante. Este 

estudo, tem como objetivo avaliar o rendimento da extração do óleo essencial da espécie e realizar 

um estudo fitoquímico, avaliando o potencial antibacteriano dos extratos brutos, frações e 

compostos isolados frente à bactéria causadora de infecções no trato urinário. O estudo é realizado 

com as folhas verdes e secas, os frutos, e a casca dessa espécie. As extrações foram feitas por 

arraste a vapor das folhas verdes e secas e a extração contínua utilizando o extrator de Soxhlet para 

cascas da planta. Foram utilizadas também a extração por infusão nas folhas verdes e secas e fruto 

da espécie. A separação dos constituintes químicos presentes nos extratos será feita por 

cromatografia em coluna e em camada delgada. A identificação e caracterização dos compostos 

bioativos isolados serão realizados por espectroscopia de ressonância magnética de hidrogênio e 

carbono-13.Folhas, fruto e casca da espécie Muntingia calabura foram coletados na Universidade de 

Uberaba. Foram feitas extrações visando a obtenção dos extratos brutos e o preparo de extratos do 

material vegetal utilizando os seguintes métodos: extração por infusão, destilação por arraste à 

vapor utilizando o aparelho Clevenger e extrator Soxhlet. Calculou-se a umidade das folhas e o 

rendimento da extração por arraste a vapor e por infusão em solventes. De acordo com os cálculos, 

a porcentagem de água nas folhas da espécie, perdida em (10) dez dias, é de 59,32%. Para um 

grama de folhas, pelo método de extração por arraste a vapor, pode-se extrair, segundo a média da 

massa do óleo obtido em experimentos feitos em triplicata, 10,82mg de óleo essencial. O 

rendimento absoluto de extrato obtido através da extração por infusão, onde os solventes utilizados 

foram metanol, etanol e hexano, é, respectivamente, de 0,077g; 0,06934g e 0,0128g de extrato por 

grama de folhas utilizadas no processo de extração. Os solventes utilizados (hexano, metanol, 

etanol e diclorometano) para os diversos tipos de extração (arraste a vapor, por infusão e utilizando 

o extrator de Soxhlet) foram escolhidos a partir de referências teóricos, sendo considerados as 

melhores opções para cada tipo de extração deste estudo científico. Os rendimentos absolutos (mg 

de óleo ou extrato obtidos através da extração de 1g de folhas) para as extrações por arraste a 

vapor e também por infusão de solventes, não devem ter seus resultados comparados pois tratam-

se de materiais diferentes. Este cálculo teve como objetivo encontrar um valor estimado de 

rendimento de óleo essencial e de extrato para estes tipos de extração. Todo material obtido, será 

analisado quanto ao potencial antimicrobiano frente a bactérias causadoras da infecção urinária e 

quanto ao seu potencial antioxidante. 

 

Palavras-chave: muntingia calabura; extração óleo essencial; atividade antimicrobiana. 
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Pequenos geradores conectados em baixa tensão à rede de distribuição têm aumentado com a flexibilização 

da legislação referente ao acesso pelos produtores de energia. A intenção é possibilitar conexões com o 

sistema elétrico para minimizar custos com a geração e melhor aproveitar fontes alternativas de energia. 

Entretanto estes geradores conectados ao sistema elétrico de potência ficam submetidos a diversas 

perturbações que causam variações em suas grandezas. Algo que demanda a análise do comportamento 

transitório dessas máquinas, necessária para a garantia do seu funcionamento interrupto. Em consonância 

com esse contexto, o propósito do presente trabalho é analisar o comportamento do gerador conectado em 

baixa tensão quando submetido a perturbações devido a variações na geração. A máquina geradora síncrona 

simulada possui potência 275 kVA. Sua tensão nominal, frequência e número de polos são: 440 V, 60 Hz, 6, 

respectivamente. Ela é conectada ao sistema elétrico por um transformador possui potência de 800 kVA, 60 

Hz, delta-estrela, com tensão no primário de 440 V e de 13.8 kV em seu secundário. As cargas possuem 

potência de 500 KVA e foram modeladas como impedância constante. A estratégia adotada foi investigar a 

variação de geração foi utilizar uma chave que simula o desligamento da concessionária e outra que emula o 

desligamento de parte da carga. A simulação computacional foi realizada utilizando-se do sistema de 

software ATP (Alternative Transient Program). Software de credibilidade mundial que se mostra adequado 

para esse trabalho computacional. Análise do comportamento de grandezas da máquina submetida à 

variação de geração foi realizada pela observação dos gráficos plotados com os dados provenientes da 

simulação numérica. A simulação numérica resultou em dados que foram utilizados para plotagem da 

tensão, corrente e velocidade da máquina. Inicialmente foi simulada a máquina em regime permanente. Os 

resultados mostraram que as grandezas alcançaram os valores nominais do gerador, o que confirma a 

adequação do ATP para a simulação numérica do sistema. Em seguida foi simulado o desligamento da fonte 

principal em t = 10 s. A plotagem dos dados em gráficos temporais mostra a variação da tensão e corrente 

que se estabilizam com o passar do tempo. O mesmo efeito ocorre com a velocidade da turbina que 

estabiliza após o transitório provocado pela perturbação. Pelo resultado obtido com a simulação 

computacional pelo ATP é possível analisar o comportamento de geradores conectados ao sistema elétrico. 

Este fornece uma vasta gama de saída de grandezas da máquina. Possibilita a implementação dos modelos 

dos reguladores da máquina que garantem comportamento adequado do gerador submetido a distúrbios 

como a variação da geração. Com o estudo realizado verifica-se que o gerador mantém-se em equilíbrio 

após a ocorrência do distúrbio posto que suas grandezas se estabilizam com o decorrer do tempo. 
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A questão ambiental tem sido foco de discussão entre as sociedades, pois são visíveis os vários 

problemas sobre o meio ambiente. E nota-se que um dos aspectos de maior importância é a questão 

da gestão dos resíduos sólidos, sejam eles urbanos ou industriais. E esta temática tem levado as 

empresas dos diferentes setores produtivos a se mobilizarem para a elaboração de programas de 

gestão dos resíduos gerados em todas as etapas de produção da empresa, adequação às exigências 

dos órgãos ambientais reguladores e alinhamento com a política nacional de resíduos sólidos. O 

objetivo da pesquisa foi avaliar a gestão de resíduos de uma empresa de reflorestamento com área 

total 21.020 hectares de área produtiva e 8.808 hectares de área ambiental. Essa pesquisa consistiu 

na coleta de dados no campo do empreendimento de reflorestamento, no diagnóstico quantitativo e 

qualitativo dos resíduos gerados na empresa, na avaliação da destinação dos diferentes resíduos e 

da adequação das ações da empresa com as diretrizes ambientais descritas nas legislações. Os 

dados coletados mostram que quantidade significativa dos resíduos do empreendimento são 

classificados como perigosos, segundo NBR 10.004/2004, como óleo lubrificante contaminado (1260 

L/mês) e embalagens de defensivos agrícolas. Os resíduos perigosos gerados nas oficinas de 

caminhões e máquinas são acondicionados e recolhidos por empresas especializadas e licenciadas 

para reciclagem por refino; enquanto os vasilhames de óleo são armazenados temporariamente e 

posteriormente coletados e destinados por empresas de reciclagem, e a água contaminada com óleo 

ou diesel é destinada para a unidade de tratamento para separação do óleo; de acordo com o 

disposto na resolução Conama 362/2005 sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. As embalagens de defensivos agrícolas, resíduos perigosos 

gerados nas unidades florestais, sofrem processo de tríplice lavagem e armazenamento temporário 

no empreendimento, antes de serem devolvidas para empresas de reciclagem licenciadas, de acordo 

com a logística reversa descrita na política nacional de resíduos sólidos. Os locais de 

armazenamento temporários são cobertos e com solo impermeabilizado. Os resíduos não perigosos 

gerados no empreendimento, como os 6.000 sacos de rafia por mês, dos fertilizantes, são coletados 

por empresa especializada para reciclagem. A gestão dos resíduos no empreendimento de 

reflorestamento é adequada pois segue as legislações ambientais, no entanto a empresa deve se 

adequar a norma Conama 313/2002 que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

industriais e aplicação dos códigos adequados para os resíduos armazenados temporariamente. 
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Brincar e jogar estimulam a criatividade e a imaginação, além de aprofundar, para a criança, a 

compreensão da realidade. A brincadeira, o jogo e o humor colocam o indivíduo em estado criativo. 

Entretanto, a brincadeira que estimula a criatividade só pode florescer num ambiente de liberdade e 

flexibilidade psicológicas, de busca de prazer, de auto realização e deve-se concluir que o 

desenvolvimento daquela encontra-se profundamente vinculado aos objetivos educacionais. A 

utilização de dispositivos móveis em escolas é promissora, pois graças a dispositivos como tablets e 

smartphones, é possível unir de maneira tão integrada o mundo dentro e fora da escola. Os recursos 

a serem utilizados serão Realidade Aumentada, linguagem de programação Java para Android, 

reconhecimento através de captura de imagens pela câmera do dispositivo e dispositivos móveis. As 

atividades realizadas durante o decorrer do projeto foram acompanhadas pelos professores 

orientadores e seguidas por reuniões, que contribuíram significativamente no auxílio e suporte para 

o desenvolvimento do projeto. O projeto foi dividido em módulos, cujo primeiro módulo, realizado 

durante o primeiro ano foi a pesquisa teórica. Foram realizados estudos sobre Realidade Aumentada, 

dispositivos móveis, linguagens de programação, reconhecimento de gestos, sistemas operacionais e 

jogos educativos. Os testes foram feitos através de um código baixado na internet onde foram 

estudados métodos sobre como chamar a imagem no marcador, como ativar a câmera do celular, 

classes e objetos do sistema. A partir daí, teve-se todo o embasamento teórico para a realização 

prática do projeto, que consiste em um jogo de perguntas e respostas, parecido com um quiz. O 

usuário deve escolher a alternativa que julgar correta. A cada resposta certa, o usuário ganha uma 

pontuação, que é visualizada ao final do jogo. O jogador perde quando escolhe uma resposta errada. 

O módulo do Jogo Educativo implementado utilizando Realidade Aumentada funciona da seguinte 

maneira: Em determinada fase, a câmera do dispositivo é ativada e mostra na imagem a pergunta e 

as opções de resposta em 3D, junto com um objeto virtual, simbolizando a resposta dada. Diante de 

estudos e pesquisas realizadas, observa-se que o Jogo Educativo com Realidade Aumentada (RA) é 

uma ferramenta muito útil para promover o aprendizado em diversas disciplinas escolares, uma vez 

que o conhecimento é adquirido de maneira dinâmica, atrativa, divertida e interessante. E, 

melhorando a qualidade do ensino nas escolas, consequentemente, a formação dos profissionais 

também será melhor, o que acarreta na ascensão do desenvolvimento econômico e social do país. É 

fundamental que as mudanças na educação abranjam todas as faixas etárias, iniciando da educação 

infantil e avançando pelos ensinos fundamental, médio e superior. 
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No mundo globalizado e tecnológico em que se vive, há sempre a necessidade de buscar mais 

inovações com a finalidade de facilitar e melhorar a vida da sociedade. A Realidade Aumentada (RA) 

é uma tecnologia de interface do usuário extremamente promissora e cada vez mais viável.  Os 

avanços tecnológicos têm causado modificações significativas no ensino com a utilização cada vez 

maior de computadores, de softwares educativos e Internet, estes constituem pontos centrais em 

todo debate sobre o emprego de novas tecnologias em diversas áreas, como saúde, educação, 

comércio e entretenimento. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é mostrar a implementação 

de uma aplicação utilizando RA voltada para o tratamento fisioterapêutico, a qual consiste num jogo 

composto pela realização de uma sequência de exercícios terapêuticos pré-definidos no início do 

jogo, onde o paciente é estimulado a imitar os movimentos do personagem animado virtualmente. O 

Microsoft Kinect é utilizado como hardware para captura de movimentos do paciente no jogo. Em 

tempo de execução do jogo, os exercícios executados pelo paciente são comparados com a 

velocidade de execução e movimentos do exercício realizado pelo personagem virtual, então atribui-

se uma pontuação ao paciente conforme o número de acertos do exercício. Além disso, foi 

desenvolvida uma versão deste sistema para dispositivos móveis com a finalidade de propiciar maior 

facilidade e interesse aos usuários. Para a implementação do sistema, foram utilizadas as 

tecnologias: sensor Kinect, Microsoft Visual Studio, framework Microsoft XNA, RA, Android para 

dispositivos móveis, linguagem de programação Java, ActionScript e ambiente de desenvolvimento 

Eclipse. Como resultados, foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades no sistema: ao abrir o 

jogo, o paciente deve selecionar quais exercícios pretende executar naquela seção de fisioterapia, a 

partir das opções exibidas no menu principal da tela inicial. A seguir, o paciente é direcionado para 

outra tela, onde contém várias opções de exercícios para reabilitação de várias partes do corpo 

humano. Nesta tela, também há a descrição do modo de execução de cada exercício selecionado 

pelo paciente. Após selecionar todos os exercícios desejados, o paciente deve retornar ao menu 

inicial, para iniciar o jogo. Na versão mobile do fisiogame, o procedimento para uso dos 

fisioterapeutas e pacientes é semelhante à versão da aplicação com processamento de gestos. 

Portanto, observa-se que as inovações tecnológicas têm papel fundamental para o aperfeiçoamento, 

qualidade e diferenciação do tratamento fisioterapêutico de pacientes. Também percebe-se que esta 

aplicação é uma ferramenta de contribuição muito significativa para a área da saúde e medicina, 

uma vez que mostra um tratamento de fisioterapia mais personalizado e atrativo aos pacientes, 

desde que o sistema já esteja funcionando corretamente e já esteja aprovado por fisioterapeuta 

habilitado. 
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Este projeto trata-se de um problema ambiental, o descarte incorreto do gesso. O mercado da 

construção civil cresce cada vez mais, porém não existem muitas ações de sustentabilidade para 

evitar a poluição causada pelo entulho gerado pelas construções. O gesso é um material que exige 

cuidados em seu descarte, porém essa preocupação não existe. O que realmente ocorre é a 

eliminação de todos os materiais misturados de forma irregular, o que causa problemas ambientais. 

A ideia do projeto surgiu a partir da análise desses problemas, com o intuito de minimizar a poluição 

do ambiente provocada pelo gesso residual das construções. Uma boa forma de eliminar esse 

material das caçambas é triturar e misturá-lo ao Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), 

substituindo o calcário, que é o material de enchimento mais usado nesse tipo de concreto. Para 

executar o projeto, foi feita uma visita a um canteiro de obras e coletada uma amostra de gesso 

residual, a qual seria descartada de forma incorreta com outros entulhos. Todo o projeto foi 

realizado no método Marshall, que determina a quantidade ótima de ligante a ser utilizado em 

misturas asfálticas usinadas a quente, obtendo assim a estabilidade (resistência máxima a 

compressão radial) e a fluência (deformação total apresentada pelo corpo de prova) do material 

(DNER-ME 043/97). Para ser utilizado no experimento o gesso sofreu um processo de refinamento 

para redução do material coletado. Após a redução dos resíduos foi utilizada uma peneira de 

0,075mm (#200) para verificação do filler, conforme especificado na norma DNER-ME 367/97. 

Assim foi feita a coleta dos agregados utilizados para a fabricação do CBUQ e realizada a secagem 

ao ar destes. Em seguida foram moldados três corpos de prova (CPs), conforme item 5.2.1 da 

norma DNER-ME 043/95. Utilizou-se os seguintes agregados: brita 1, brita mista, pó de pedra, areia 

fina, ocorrendo a substituição do filler de calcário industrial pelo filler de gesso residual na ordem de 

3% em peso de mistura-agregado. Logo após a pesagem de cada um dos agregados juntamente 

com o CAP (5% em peso de mistura-agregado), a mistura foi aquecida até alcançar 150°C 

garantindo sua homogeneidade. A moldagem dos corpos de prova foi realizada com a mistura 

descrita e para compactá-los foi adotada a recomendação da DNER-ME 043/95 que trata sobre o 

método Marshall. Avaliando os resultados convencionais, com a boa resistência e menos espaços 

vazios. Isso significa uma estabilidade maior na pavimentação, garantido um resultado mais 

eficiente. Considerando os bons resultados, é possível aplicar o produto final, a princípio, em vias de 

tráfego leve. Essa recomendação se faz necessária, pois se deve analisar com mais profundidade os 

resultados, principalmente no que tange a porcentagem de vazios que é uma característica 

intimamente ligada ao tipo de filler empregado. 
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O presente trabalho tem por objetivo explorar os conceitos e cálculos de hidráulica para desenvolver 

um sistema que possibilite solucionar os cálculos teóricos e empíricos aplicados a soluções com 

ênfase na hidrodinâmica, além de auxiliar nos cálculos gerais de mecânica dos fluídos e resistência 

dos materiais. Nos estudos preliminares, observou-se que o teorema de Stevin, o princípio de 

Pascal, a Lei de Hooke e o Coeficiente de Poisson são muito utilizadas nos projetos de construção 

civil e, com a inclusão de tais fórmulas no software, através da solução computacional, os cálculos 

serão facilmente resolvidos. Para desenvolvimento do sistema faz-se um estudo sobre as técnicas, 

processos, metodologias de desenvolvimento de sistemas organizados em fases e ferramentas de 

programação. Em cada uma delas, serão destacados seus objetivos e representatividade, fatores 

críticos e cálculos matemáticos envolvidos na solução proposta. Através de reuniões com todos os 

envolvidos elaborou-se um plano de trabalho, foram levantados os requisitos e módulos principais 

para o funcionamento inicial do sistema e, a partir disso, inclui-se análise do projeto, construção de 

protótipo com inclusão de novas fórmulas. Foram implantadas as fórmulas no software desenvolvido 

para auxiliar os usuários e facilitar os cálculos realizados, além de garantir uma precisão maior. O 

desenvolvimento do software contou também com alunos da Engenharia da Computação e é 

constituído por um menu simples e de fácil acesso, separado por tópicos específicos da área de cada 

engenharia. As fórmulas utilizadas no software são auto-explicativas, com um detalhamento do que 

é cada dado que se deve informar. Algumas fórmulas necessitam de uma tabela com dados padrões, 

que são fornecidos no software. As fórmulas de Stevin, princípio de Pascal, lei de Hooke, entre 

outras, foram estudadas e aplicadas ao software, visando ampliar o uso e atender melhor os 

usuários. A partir do estudo das fórmulas apresentadas e do seu desenvolvimento nas linguagens 

C++, Java, Scilab e Matlab, o objetivo de aplica-las ao software foi alcançado. Foi criada uma página 

completa, com campo para cadastro de usuários, para que se tenha controle do nível de 

escolaridade e objetivos de todos que utilizam a ferramenta. A página conta ainda com um Fale 

conosco para que sugestões, melhorias e reclamações sejam feitas pelos usuários e, através dos 

comentários, pretende-se aprimorar frequentemente o funcionamento do software, a fim de facilitar 

sua utilização. Os cálculos realizados pelo programa asseguram qualidade, agilidade e confiabilidade 

nos procedimentos envolvidos em cada etapa.  
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É fato que muitas pessoas possuem dificuldades algébricas para obter valores de variáveis em 

alguns tipos de equações. Esta dificuldade pode ser amenizada através do desenvolvimento de um 

software que permita ao usuário realizar seus cálculos de forma rápida e com resultados confiáveis. 

Além disso, muitas pessoas possuem curiosidade sobre algumas áreas das Engenharias e este 

software explica de forma clara e direta cada área abordada por ele, apresentando dados sobre as 

fórmulas e algumas informações adicionais. Esse trabalho tem como objetivo a criação de um 

software para abordar conceitos e cálculos das áreas das engenharias civil, elétrica e computação, 

com o intuito de facilitar a vida de estudantes e profissionais da área. Além disso, também possui o 

objetivo de incluir a engenharia Na vida das pessoas de forma fácil e prática de se entender. Como 

metodologia e tecnologias foram utilizadas a ferramenta de desenvolvimento Microsoft Visual Studio 

.NET 2010, a linguagem VB.NET e o banco de dados SQL Server 2005. Além disso, pesquisas em 

livros nos levaram a uma melhor exatidão dos resultados. A metodologia utilizada foi dividida em 

quatro partes, sendo essas: Levantamento de dados, estudo sobre banco de dados, elaboração de 

interfaces gráficas e análise de códigos. O software desenvolvido realiza cálculos das Engenharias 

Elétrica, Civil e Computação gerando resultados confiáveis e de forma rápida e eficiente.  Os cálculos 

do software referentes à área da Engenharia Elétrica abrangem instalações elétricas. Os cálculos do 

software referentes à área da Engenharia Civil abrangem regimes de escoamento, cálculos de 

coeficiente de atrito, perdas de carga ao longo de tubulações, entre outras. O software permite a 

inclusão da engenharia na vida das pessoas de forma fácil e prática de se entender. Além disso, 

permite ao usuário cálculos precisos e rápidos.  
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O leite destaca-se entre os produtos mais importantes da agropecuária brasileira e seus derivados 

desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda 

para a população. Entretanto, um dos principais entraves para o crescimento do setor leiteiro no 

Brasil ainda é a precariedade higiênico-sanitária de sua produção e, consequentemente, a baixa 

qualidade microbiológica do leite cru que se traduz na limitação para o processamento, rendimento 

e aceitabilidade dos derivados lácteos. Para mitigar esses problemas os laticínios têm bonificado ou 

penalizado os produtores de acordo com a qualidade de matéria prima fornecida. A informatização 

do sistema produtivo do laticínio proporciona um gerenciamento mais rápido, eficiente e econômico. 

Nesse sentido o objetivo desse trabalho foi avaliar o sistema informatizado no módulo leite para 

controle e gerenciamento do sistema de beneficiamento do leite. Este estudo teve como foco em um 

sistema informatizado módulo leite implantado em um laticínio na região do triângulo mineiro de 

médio porte, tendo 800 funcionários e recebendo em média de 155milhões de litros de leite por ano. 

São produzidos os seguintes produtos como mussarela, manteiga e outros tipos de queijos. Para a 

realização do estudo, dividiu-se o mesmo em duas fases: exploratória e de campo. A fase 

exploratória contou com revisão bibliográfica acerca do assunto estudado: qualidade do leite, 

sistema informatizado, método de pagamento do leite ao produtor rural. Na fase de campo, foi 

realizada uma entrevista com o gerente da unidade de produção. O questionário utilizado foi o 

estruturado compostos por doze perguntas abertas. Foi implantando um sistema informatizado para 

controle e análises de qualidade básicas para garantir a normativa do PAS (Programa de Alimento 

Seguro) do leite. As vantagens do sistema informatizado foram à formação de preço do leite com 

diferentes características da qualidade resultando em bonificações ou penalizações. Com o 

pagamento mais assertivo do leite o laticínio incentivou produtores a melhorar sua qualidade do leite 

e pagar bonificações para isso que foi uma das formas de fidelizar seu fornecedor. Além das 

vantagens no controle da implantação do sistema informatizado houve o aproveitamento de mão-

de-obra que anteriormente ficava somente para os cálculos do recebimento do leite e seus 

pagamentos. Por outro lado uma das desvantagens citadas foi a adaptação dos colaboradores com 

um novo método de controle. Foram necessários treinamentos para que a implantação tivesse êxito. 

O laticínio conseguiu gerenciar melhor seus dados, com a implantação do sistema informatizado 

facilitando suas análises de qualidade do leite recebido. Verificou-se que o laticínio obteve melhoras 

no gerenciamento de sua matéria prima com a implantação do sistema informatizado através do 

aumento da qualidade do leite recebido e na produção maior de queijos. 
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O sistema elétrico de potência (SEP) é suprido por geradores de unidades industriais, usinas 

hidrelétricas, entre outras fontes produtoras de energia. E está sujeito a algumas perturbações 

transitórias como a corrente de transitória de partida durante a energização de transformadores de 

potência. O transitório devido a corrente Inrush é preocupante porque é prejudicial ao sistema 

elétrico de potência por aumentar o consumo e o desgaste físico do transformador. Um problema 

que este efeito pode causar é uma falsa impressão de curto-circuito em uma das fases do 

transformador. Para minimizar estes eventos existem alguns métodos eficientes utilizados por 

profissionais de engenharia. São eles os métodos de energização das chaves que alimenta o sistema 

elétrico de um transformador e forma de redução do transitório da corrente de Inrush no SEP por 

meio do resistor de pré-inserção. Dentro dessa perspectiva o propósito do presente trabalho é a 

simulação da energização de transformador de potência envolvendo tais métodos visando à redução 

do efeito da corrente inrush. O equipamento simulado é um transformador abaixador trifásico de 15 

MW de potência com tensão no primário de 138kV e 13.8 kV em seu secundário. Foram calculados a 

sua curva de saturação e os parâmetros de seu circuito equivalente. De posse dos parâmetros do 

circuito equivalente do transformador e a curva de saturação foram realizados os cálculos 

computacionais com o programa ATP (Alternative Transient Program) para simular a existência do 

transitório da corrente de Inrush.Com a execução da simulação numérica e análise dos dados 

plotados por gráficos em função do tempo via ATP foi constatado que a corrente transitória triplicou 

sua amplitude em relação à corrente nominal do transformador trifásico. Mas com aplicação dos 

métodos de acionamento das chaves energizadoras foi possível reduzir de maneira importante a 

amplitude da corrente de Inrush em 50%. Todavia, com a utilização do método com resistores de 

pré-inserção no sistema elétrico ocorreu uma significativa redução da amplitude da referida corrente 

(66%), corroborando assim, sua magnífica eficiência de redução dos efeitos indesejáveis da corrente 

transitória durante a energização do transformador. O método ordenado de fechamento das chaves 

apresentou bom efeito por reduzir a corrente de inrush. Mas a eficácia do método com resistores de 

pré-inserção mostrou que o procedimento é muito útil, simples e barato diante da importância do 

problema em questão e do enorme prejuízo que seria causado por eventual parada de um sistema 

elétrico de uma indústria ou até mesmo de uma usina geradora. Finalizando, fica evidenciado 

mediante cálculos, simulações e demonstrações gráficas que o método preventivo pode ser utilizado 

na prática, precedendo e minimizando riscos de falhas. 

 

Palavras-chave: ATP; sistemas elétricos de potência; inrush. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 125 

ENG021 - Coleta e tratamento estatístico dos dados obtidos nos salões de beleza 
do bairro Olinda 
 

 

Apresentador: GONÇALVES, Maria Izabel Corrêa 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: PIBITI-CNPq 

Demais Autores: VASCONCELOS, Bruna Ribeiro de; BEGNINI, Mauro Luiz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Engenharia Química 

 

 

Nos últimos anos, tem aumentado a procura por salões de beleza, porém, não se sabe ao certo 

quais os produtos manipulados e quais as consequências que isso pode trazer para a saúde, tanto 

de cabeleireiros, quanto dos clientes desses estabelecimentos. Com isso, é de suma importância, a 

pesquisa nessa área, para conhecer o nível de conhecimento e informação dos clientes que 

frequentam os salões de beleza. Assim, foram realizadas entrevistas com clientes desses 

estabelecimentos, localizados no bairro Olinda, em Uberaba, com aplicação de questionário 

estruturado, a fim de verificar o conhecimento dos entrevistados. Foi elaborado o questionário 

estruturado, com o intuito de avaliar o nível de informação dos clientes dos salões de beleza, sendo 

a pesquisa de caráter quantitativo, já que as informações levantadas serão traduzidas em números 

para análise de resultados desse estudo. Antes da entrevista, foi apresentado aos participantes o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual apresenta todas as informações da pesquisa, 

sendo que estes podem aceitar ou não participar. Após a coleta dos dados, foi feita a análise e 

processamento das informações obtidas. Após a realização da entrevista, foi feita a organização e 

análise dos dados coletados, sendo que vários parâmetros foram analisados. Um dos parâmetros, 

que é de extrema importância, é o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Neste caso, 

verificou-se que somente 60% dos entrevistados fazem uso desses equipamentos, sendo que os 

mais utilizados são o avental e a máscara. Outro dado importante é se os clientes se informam 

sobre os riscos a que estão expostos nos salões de beleza, o que mostrou que 75% desses se 

informam sobre isso, sendo que a maioria esclarece as dúvidas com o cabeleireiro. Apenas um 

entrevistado alegou ter tido sintomas durante ou após o uso de produtos químicos nesses 

estabelecimentos. Outros parâmetros também foram analisados. Com a análise e processamento 

dos dados, observou-se que a porcentagem de clientes que usam os equipamentos de proteção 

individual ainda é baixa, já que esses são essenciais para a segurança e saúde dos que frequentam 

os salões de beleza, além disso ainda há clientes que não tem a preocupação de saber dos riscos 

que estão expostos. Assim, é necessária a conscientização dessas pessoas, acerca dos produtos que 

são manipulados, das possíveis consequências que esses podem causar e da importância de usar 

equipamentos de proteção. Esse trabalho deverá ser feito posteriormente. 

 

Palavras-chave: salões de beleza; conhecimentos; produtos químicos. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 126 

ENG022 - Análise de portfólios através da otimização 
 

 

Apresentador: LEONARDI, Regiane Trípodi Bueno 

Orientador: GOUVEIA, Paulo Sergio da Silva 

Demais Autores: MARTINS, Murilo de Souza 

Instituição: Centro Universitário do Norte Paulista 

Curso: Engenharia de Produção 

 

 

Aplicações financeiras tem cada dia mais chamado atenção dos brasileiros, tanto os que visam 

obtenção de lucro quanto os que querem apenas poupar para o futuro. Neste sentido existe uma 

grande variedade de aplicações disponibilizadas pelas instituições financeiras visando pessoas de 

todas as faixas salariais. Como exemplo destas aplicações temos: a poupança, o mercado de ações, 

os fundos de ações, previdência privada e etc. Estas aplicações podem ser diferenciadas 

basicamente pelo risco e pelo retorno oferecidos, inerente a cada uma delas e neste sentido, 

ponderar entre risco e retorno de cada aplicação nem sempre é uma tarefa fácil e o erro ao planejar 

uma aplicação pode gerar grandes prejuízos. O trabalho aqui apresentado vem descrever um 

modelo matemático de otimização para auxiliar na tomada de decisão de qual parcela investir em 

cada aplicação com o objetivo ponderar entre um portfólio com mais ou menos risco. Este modelo, 

basicamente consiste em otimizar uma função definida pela combinação convexa entre risco e 

retorno obtidos através do histórico de rendimentos de cada aplicação. Para ilustrar o 

comportamento deste modelo, consideramos um conjunto de 20 fundos de ações oferecidos pelo 

Banco do Brasil a seus correntistas, tomando o rendimento de cada fundo por 12, 24 e 36 meses e 

analisando o retorno esperado com o retorno real, obtido através de cada portfólio determinado pelo 

modelo matemático. Os resultados obtidos através destes experimentos mostram que levar em 

consideração portfólios em que o peso para o retorno esteja entre 60% e 90% são mais eficientes, 

entretanto, como o mercado de ações é muito dinâmico são encontrados testes em que estratégias 

assim levam a grandes perdas, ainda que com uma probabilidade pequena. Desta forma verificamos 

que este modelo não pode ser tomado como única fonte de análise de investimentos, mas que pode 

sim servir como uma análise inicial no processo de tomada de decisão, alcançando assim o objetivo 

inicial da pesquisa. Como trabalhos futuros, além de mais testes, uma atualização ao modelo deve 

ser proposta que leve em conta mais fatores que não só o histórico de rendimento de cada 

aplicação. 
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A espécie Strealizia reginae, popularmente conhecida como ave-do-paraíso, é muito utilizada na 

medicina tradicional no tratamento de doenças venéreas e contra inchaço de glândulas. Apesar de 

ser bastante conhecida, existem poucos estudos sobre a espécie. O interesse por estudos com 

vegetais se deve ao fato destes serem fontes de metabólitos secundários e apresentarem uma 

ampla fonte de produtos naturais biologicamente ativos. Avaliação da atividade antimicrobiana do 

óleo essencial da flor de S. reginae foi feita pelo método da microdiluição em caldo para 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) em triplicata frente a microrganismos bucais 

aeróbios e anaeróbios e a atividade antioxidante pelo método do sequestro do radical livre DPPH em 

triplicata. O óleo obtido das folhas de S. reginae foi analisado por cromatografia a gás acoplada a 

espectrometria de massas (CG-EM). Pela análise dos compostos obtidos no cromatograma TIC e de 

acordo com suas porcentagens calculadas a partir da área de cada pico, foi possível determinar que 

os compostos majoritários na composição do óleo foram hidrocarbonetos de cadeia longa como o 

pentacoseno, hexacosano e heptacosano, além de álcoois e aldeídos de cadeia longa. O composto 

fitol, representando a classe dos diterpenos,  esteve em elevada concentração com 13,9 %  da 

composição do óleo. Com relação aos testes de atividade antimicrobiana contra microrganismos 

bucais aeróbios e anaeróbios, os valores das concentrações inibitórias mínimas obtidos indicaram 

resultados não satisfatórios. Os valores das CIM´s não estiveram dentro do intervalo das 

concentrações testadas, indicando que o óleo essencial das folhas de S. reginae não inibiu o 

crescimento das bactérias bucais no intervalo entre 20 e 400 µg. mL-1. Os resultados obtidos na 

análise da atividade antioxidante também não apresentaram resultados satisfatórios para o óleo 

essencial da folha de S. Reginae. Estudos de sazonalidade e novos testes de atividade 

antimicrobiana serão realizados, uma vez que, a época de extração interfere significativamente nos 

componentes dos óleos essenciais e consequentemente no seu potencial biológico. Este é o primeiro 

relato sobre a composição química, atividade antimicrobiana e atividade antioxidante das folhas de 

S. reginae. 
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A espécie Strelitzia reginae é uma planta muito utilizada como ornamentação em jardins, 

pertencente à família Strelitziaceae originária da África. A avaliação da atividade antioxidante dos 

extratos etanólicos e partições hexano, diclorometano e metanol foi realizada monitorando o 

consumo do radical livre DPPH. Os mesmos extratos foram avaliados quanto aos seus potenciais 

antimicrobianos contra bactérias bucais aeróbias e anaeróbias pelo método da microdiluição em 

caldo. O teor de fenóis foi determinado pelo método do reagente Folin-Ciocalteau. A prospecção 

fitoquímica foi realizada utilizando cromatografia em camada delgada (CCD) e os agentes 

reveladores: luz nos comprimentos de onda 254 nm e 366 nm, soluções de cloreto de alumínio (1% 

m/v), hidróxido de potássio (10% m/v), cloreto férrico (1% m/v) e Liebermann- Burchard. Os teores 

de fenóis totais encontrados para os extratos hexano, diclometano e metanólico foram 

respectivamente, 71,85, 198,52 e 140 mg EAG/g de extrato. Os valores de CE50 para os extratos 

hexano, diclometano e metanólico foram 101,66 µg mL-1, 36,89 µg mL-1 e 55,03 µg mL-1, 

respectivamente. O extrato diclorometano apresentou o menor valor de CE50 exibindo forte atividade 

antioxidante. O extrato mais ativo frente aos microrganismos testados foi o diclorometano exibindo 

concentração inibitória mínima de 100 µg mL-1 contra Porphyromonas gingivalis e Streptococcus 

mitis. O fracionamento em coluna foi realizado com o extrato diclorometano por ter apresentado 

promissora atividade antimicrobiana contra algumas bactérias bucais avaliadas. Cada fração obtida 

foi monitorada em CCD com diferentes misturas de solventes e as frações com o mesmo perfil 

cromatográfico foram agrupadas. Foi observado na CCD dessas frações que é possível o isolamento 

de alguns componentes para que posteriormente sejam identificados e caracterizados. Na 

prospecção fitoquímica do extrato diclorometano foi possível sugerir a presença de compostos 

fenólicos como flavonoides e antraquinonas.   
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O mercado internacional exige grãos de soja com características mínimas de qualidade, adequadas 

para o consumo humano ou animal. Para considerar a qualidade dos grãos de soja torna-se 

necessária sua classificação. O processo da classificação deste grão utiliza o estilete como 

instrumento tradicional para cortá-los e realizar as respectivas análises. Porém, durante este 

processo podem ocorrer acidentes de trabalho. Dependendo da gravidade da lesão, ao trabalhador 

pode resultar um atendimento com primeiros socorros e até o afastamento do mesmo de suas 

atividades laborais. Todos os envolvidos, inclusive o empregador, são prejudicados. Dessa forma, a 

segurança no trabalho é fundamental para preservar a saúde e integridade física do trabalhador, a 

fim de evitar custos sociais e financeiros. Neste sentido o objetivo deste artigo foi analisar a redução 

do número de acidentes com a substituição do estilete tradicional pelo alicate veterinário durante o 

processo de classificação da soja. O estudo de caso foi realizado em uma empresa do setor de 

armazenamento e processamento de soja da cidade de Araguari/MG. Foram analisados os dados 

históricos no período de 2009 a 2013 dos acidentes de trabalho no setor que realiza a amostragem 

da qualidade dos grãos. Além disso, foi entrevistado o técnico de segurança do trabalho da empresa, 

através de um questionário semiestruturado. O entrevistado além de fornecer dados históricos dos 

acidentes ocorridos relatou o motivo para redução do número de acidentes durante o período 

estudado. Foram identificados todos os acidentes ocorridos no setor de amostragem e classificação 

de grãos na unidade no período dos últimos cinco anos. Os acidentes analisados foram divididos em 

primeiros socorros, acidentes registráveis e acidentes com afastamento. Foi observado que no ano 

de 2009 foram notificadas as seguintes categorias de acidentes de trabalho: um acidente 

registrável, um com primeiros socorros e nenhum acidente com afastamento. No ano de 2010 foram 

notificados dois acidentes registráveis, dezesseis com primeiros socorros e um acidente com 

afastamento. Para o ano de 2011 foi notificado um acidente registrável, vinte e um com primeiros 

socorros e nenhum acidente com afastamento. No ano de 2012 não foi notificado nenhum acidente 

registrável, onze com primeiros socorros e nenhum acidente com afastamento. Podemos analisar 

que entre os anos de 2009 até 2013, foram registrados cinquenta e cinco acidentes de trabalho 

sendo que cinquenta ocorrências foram classificadas como primeiros socorros. A substituição do 

estilete pelo alicate veterinário ocorreu no final de 2012 e o impacto é perceptível no ano de 2013 

onde não houve registros de nenhum tipo de acidente. A aplicação das normas de segurança do 

trabalho pelo empregador e empregado são essenciais para prevenção e diminuição do número de 

acidentes, no qual todos são beneficiados. 
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Nos dias atuais o surgimento de novas bactérias bem como o fortalecimento das já existentes vem 

sendo estudados por diversas áreas do conhecimento. Várias formas de controle destas bactérias 

vêm sendo estudadas ao longo dos anos, e entre elas pode-se destacar o uso de fármacos 

provenientes das plantas, que são seres tão ricos e abundantes em nosso planeta. O uso de óleos 

essenciais e extratos de plantas são difundidos no mundo todo, e em muitas das vezes com o intuito 

de pesquisar propriedades medicinais que eles podem conter. A Muntingia calabura espécie que está 

sendo estudada, é uma espécie vegetal, com características muito particulares e segundo analises 

possui várias atividades referentes ao controle de problemas de saúde. A descrição da presente 

etapa de trabalho, trata inicialmente da primeira etapa planejada para o primeiro ano do projeto. 

Nesta etapa foram executados estudos a respeito de características de coleta, aproveitamento e 

aspectos da espécie como analise da melhor condição física da planta, características da mesma, 

dentre outros. Foram executados também estudos e análises a respeito dos procedimentos iniciais 

necessários para o processo de extração por todos os métodos citados na submissão do projeto. 

Também foram coletadas informações a respeito de condições para a execução de todos os 

processos físico químicos, analises e materiais necessários para o melhor aproveitamento da 

pesquisa e de seus resultados. Os resultados obtidos até o presente momento do projeto podem ser 

descritos relacionados com cada metodologia e são apresentados da seguinte maneira: A partir da 

extração por infusão, utilizando as folhas secas da espécie vegetal em estudo obtivemos três 

extratos de acordo com cada solvente utilizado: Na extração por infusão foi utilizado nos 

experimentos, 3 solventes diferentes, o etanol, metanol e n- hexano. Usando o etanol como 

solvente obteve-se a relação de que para cada 5g de folhas obteve-se uma massa média de óleo de 

0,3467g de extrato. Quando utilizado metanol como solvente, o rendimento foi de 0,385g de extrato 

para cada 5g de folhas. E finalmente a extração utilizando o n- hexano obteve-se um rendimento de 

0,064g de extrato para cada 5g de folhas. Utilizando o metanol o rendimento foi de 0,077g/ g de 

folhas, com o etanol o rendimento foi de 0,06934g de extrato por grama de folhas, e utilizando o n- 

hexano o rendimento foi de 0,0128g de extrato por grama de folhas. Na extração por arraste a 

vapor utilizando folhas secas e verdes da espécie vegetal estudada, foram obtidas pequenas porções 

de óleo essencial da planta. O procedimento de extração por arraste a vapor utilizando o extrator do 

tipo clevenger, apresentou os seguintes dados de rendimento: Para cada 10g de folhas do material 

vegetal foram extraídos em média 0,1082g de óleo essencial ou 10,82mg de óleo/g de folhas. Os 

rendimentos nas extrações foram satisfatórios. Diante disso, esses extratos obtidos serão agora 

utilizados para avaliar o potencial biológico frente aos microrganismos em estudos, analisando a 

inibição ou efeito bioestático desses extratos obtidos. 

 

Palavras-chave: folhas secas; muntingia calabura; planta. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 131 

 

ENG027 - Composição química e avaliação das atividades antimicrobiana e 

antioxidante do óleo essencial das flores da espécie strelitzia reginae aiton  
 

 

Apresentador: NAVES, Thays França 

Orientador: CUNHA, Luís Carlos Scalon 

Bolsa: PIBIC - UNIUBE 

Demais Autores: BEGNINI, Mauro Luiz; THEDEI JÚNIOR, Geraldo; MARTINS, Carlos Henrique 

Gomes; MORAIS, Sérgio Antônio Lemos de; AQUINO, Francisco José Torres 

de; CHANG, Roberto; OLIVEIRA, Alberto de; NASCIMENTO, Evandro Afonso 

do 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Engenharia Química 

 

 

A espécie Strelizia Reginae, popularmente conhecida como ave-do-paraíso, é uma planta ornamental 

muito usada em jardins para decoração, pertencente à família Strelitziaceae originária da África. Na 

medicina popular é usada no tratamento de doenças venéreas e contra inchaço de glândulas. Apesar 

de ser bastante conhecida, existem poucos estudos sobre a espécie. A atividade antimicrobiana do 

óleo essencial da flor de S. reginae, foi avaliada feita pelo método da microdiluição em caldo para 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) em triplicata e a atividade antioxidante foi 

determinada pelo método do sequestro do radical livre DPPH em triplicata. O óleo obtido das flores 

de S. reginae foi analisado por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG-EM), 

e de acordo com o cromatograma TIC e pela análise das áreas de cada pico foi possível determinar 

que os compostos majoritários na composição do óleo foram hidrocarbonetos de cadeia longa como 

o tricosano, pentacoseno, pentacosano e octasano, além de ácidos graxos. A composição química do 

óleo da flor pode justificar as avaliações das atividades biológicas testadas. O diterpeno fitol foi o 

único representante da classe dos terpenos. Na avaliação da atividade antimicrobiana, o óleo 

essencial da flor de S. Reginae apresentou valores de CIM´s entre 25 e 50 μg mL- 1 frente aos 

microrganismos aeróbios, exibindo forte atividade antimicrobiana. O óleo essencial da flor de S. 

reginae possui na sua composição química compostos com potencial para inibir patógenos bucais, 

principalmente os aeróbios. Os resultados encontrados são ainda mais promissores pelo fato do óleo 

ter inibido o crescimento de S. mutans, principal agente etiológico da cárie dental, com CIM de 25 

μg mL-1. Já a atividade antioxidante não apresentou resultados satisfatórios para o óleo essencial da 

flor de S. Reginae. Esse resultado pode estar relacionado com a baixa concentração de compostos 

com potencial para sofrer oxidação.  

 

Palavras-chave: Strelitzia reginae; composição química; atividade antimicrobiana; atividade 

antioxidante. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 132 

ENG028 - Sistema motor-gerador para geração de energia elétrica 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Joaquim Jose de 

Orientador: DIAS, Marcelo Costa 

Demais Autores: SILVA, Antônio Manoel Batista da;  

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Engenharia Elétrica 

 

 

O aproveitamento energético da decomposição de matéria orgânica, valendo-se do biogás dela 

advindo está sendo utilizado por produtores rurais como opção para produzir energia elétrica para 

consumo próprio. E por vezes, ainda tem propósito de venda do excedente gerado ao mercado 

consumidor como alternativa adicional. A exploração do biogás como combustível envolve várias 

formas de uso que vão desde, o emprego em motores a combustão, em aquecimento de caldeiras e 

ainda podendo ser utilizado em turbinas a gás. Mas para que essas aplicações possam ocorrer de 

maneira eficiente é necessário identificar a vazão, a composição e o poder calorífico do biogás. 

Dentro dessa perspectiva o presente trabalho tem como propósito levantar a capacidade geradora 

de uma planta de biogás e especificar o conjunto motor-gerador elétrico para implementar um 

sistema de geração de energia. Para a geração de energia elétrica em projetos dessa natureza são 

adotados como máquina primária os motores de combustão interna pelo fato de atuarem com 

diferentes tipos de combustíveis. São máquinas térmicas, nas quais a energia química do 

combustível se transforma em trabalho mecânico. Os dois tipos mais utilizados são: o motor a diesel 

e o de ciclo Otto. Sendo o motor a diesel, o mais adequado para a aplicação em questão, 

principalmente se for adaptado para operar com dois tipos de combustível. A planta estudada 

proporciona a produção diária de 300 m3 de biogás, que corresponde a 12.5 m3/h com concentração 

de gás metano de 65%, e apresenta um poder calorífico inferior de 5.589 kWh/m3. A partir dos 

cálculos realizados foi constatado que a estrutura produz os referidos 12.5m³ de biogás por hora 

que resulta em potência de 23.29 kW.  Com base nesses valores foi especificado um gerador para 

compor o conjunto gerador. Os cálculos realizados implicaram também na especificação de um o 

motor de combustão interna de potência igual a 30 kW a 1800 RPM. O gerador especificado foi uma 

máquina síncrona de 30 kVA, com quatro polos para atender a frequência de operação do sistema 

que é de 60Hz.O motor diesel ajustado para modo bicombustível proporciona um funcionamento 

estável e com baixa perda de potência. Este tipo de ajuste proporciona uma inicialização rápida e 

eficaz tal qual aquela obtida em motores a diesel. Além disso, este fato torna a geração confiável e 

livre de paralisação devido a eventual falta do principal combustível, o biogás. Por outro lado, o 

gerador apropriado para ser acoplado ao motor de combustão interna é uma máquina síncrona sem 

escovas. Além disso, concluímos que o uso de biodigestores em propriedades rurais, além de ser 

alternativa para o tratamento dos dejetos gerados pelas atividades do negócio rural torna-se 

economicamente atrativo e propicia nova fonte de renda para o agricultor. O desenvolvimento e a 

implementação de alternativas tecnológicas visando à geração de energia a custos reduzidos para 

esse segmento pode gerar impactos socioeconômicos e ambientais positivos.  
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Os metais pesados podem ser encontrados em corpos d’água principalmente devido a ações 

antropogênicas. Em ambientes aquáticos esses metais pesados passam por diversos processos 

biológicos, entre eles a bioacumulação, em que substâncias dissolvidas e suspensas na água ou 

contidas no sedimento são absorvidas pelos organismos por difusão de soluções aquosas ou por 

ingestão. O doseamento desses metais pesados em água e sedimentos na calha do Rio Uberaba 

auxiliará na prevenção do processo de intoxicação por metais pesados em função da proximidade e 

contato por parte da população uberabense. Este estudo tem como objetivo monitorar a presença de 

metais pesados em água e sedimentos no Rio Uberaba através por meio da determinação mensal da 

presença e concentração de metais pesados (período de janeiro 2014 – julho 2014). Realizou-se o 

levantamento do referencial teórico para a fundamentação da pesquisa e definição dos pontos de 

coleta. A escolha dos pontos de coleta se deu em função da acessibilidade. A partir disso foram 

determinados os pontos de coleta com base em mapas e informações de GPS. As amostras de água 

foram tratadas com 40 gotas de ácido nítrico e analisadas sem tratamento prévio. Já as amostras de 

sedimento, após serem secas à temperatura de 40ºC em estufa por 48 horas, foram fracionadas em 

peneiras de nylon. Após o fracionamento as porções foram tratadas com água régia. Os metais 

pesados encontrados no Rio Uberaba, nos dois pontos de coleta e, em amostras tanto de água 

quanto de sedimentos foram: Arsênio, Cádmio e Chumbo. Observando os valores das concentrações 

de tais metais, pode-se afirmar que os valores máximos encontrados nas amostras de água não 

excedem os padrões da legislação, no caso a Resolução CONAMA 357 (2005). As concentrações 

encontradas nas amostras de sedimentos, também não extrapolam os níveis máximos toleráveis 

estabelecidos pela legislação, neste caso, a Resolução Conama 454 (2012). Durante as coletas foi 

possível perceber o péssimo estado das condições do leito do rio.  Nos locais de coleta as águas do 

rio estão contaminadas com todo tipo de lixo, seja ele orgânico ou inorgânico, que são jogados pela 

população que habitam o entorno do rio. Há também grande quantidade de pessoas que mesmo em 

meio ao lixo e o mal estado em que se encontra a água, pescam e nadam no rio, colocando em risco 

sua saúde. Mesmo com todos esses problemas os metais encontrados não extrapolam os níveis 

máximos adotados pela legislação ambiental brasileira, contudo, se não houver programas de 

conscientização e fiscalização mais eficientes, as concentrações desses metais podem aumentar para 

níveis considerados perigosos a saúde humana ou até mesmo podem ser encontrados com o tempo 

novos metais em análises futuras. Os principais problemas de metais é o fato da bioacumulação, 

principalmente, em sedimentos, que podem chegar a níveis alarmantes, prejudicando de forma 

irreversível a vida de vários organismos. 
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Geradores conectados a qualquer sistema elétrico estão sujeitos a perturbações que lhes podem 

causar oscilações eletromagnéticas e eletromecânicas. Dentre essas perturbações, a ocorrência de 

curto-circuito tem sido estudada no sentido de ajustar a proteção de maneira adequada para 

preservação dos equipamentos quando submetidos aos distúrbios. Uma da maneira de se realizar 

tais estudos é por meio de simulações computacionais via software específicos da área. Entre eles 

destaca-se o ATP (Alternative Transient Program). Software livre dedicado à simulação de 

transitórios em sistemas elétricos. Nessa perspectiva o presente trabalho visou analisar o 

comportamento do gerador conectado em baixa tensão quando submetido a perturbações devido à 

ocorrência de curto-circuito em barras do seu sistema elétrico. Para a realização da simulação foi 

utilizado um sistema elétrico com dois barramentos trifásicos. O primeiro deles de 13.8 kV é 

alimentado por uma fonte trifásica que representa a rede de distribuição do sistema elétrico. O 

segundo de 440 V é alimentado por um transformador trifásico abaixador, conexão ∆/Y, de 800 kVA, 

60 Hz, 13.8 kV/440 V que interliga os barramentos. No segundo barramento está conectado em 

baixa tensão o gerador síncrono trifásico de 275 kVA, 440 V, 6 polos, 60 Hz.  E também cargas 

modeladas como impedância constante de 500 kVA, 440 V, 60 Hz. A análise do comportamento 

transitório da máquina submetida a perturbações devido à ocorrência de curto-circuito foi realizada 

observando as curvas plotadas em gráficos com os dados obtidos da simulação numérica via ATPA 

simulação resultou em valores numéricos que possibilitaram a plotagem da tensão, corrente e 

velocidade da máquina. Inicialmente foi simulada a máquina em regime permanente sem nenhum 

distúrbio aplicado. Os resultados mostraram que a tensão, corrente e velocidade do gerador 

atingiram seus valores nominais. Posteriormente foi simulado a ocorrência de um curto-circuito na 

barra do gerador em t = 12 segundos, que foi removido após 200 ms. Foi observado que a tensão 

caiu fortemente, mas após a remoção do curto se recuperou em 6 segundos. A corrente fornecida 

pelo gerador cresceu substancialmente, porém, voltou aos patamares iniciais, após a remoção do 

curto-circuito. A velocidade do gerador sofreu grandes oscilações em torno de 1 pµ, mas também se 

estabilizou após a remoção do curto-circuito. O fato dos valores simulados da tensão, corrente e 

velocidade da máquina terem atingidos os valores nominais da máquina servem para evidenciar que 

o ATP é adequado para simulação computacional do sistema elétrico. Por outro lado, com simulação 

dos distúrbios foi possível observar que o comportamento do gerador em baixa tensão se encaixa 

dentro do desempenho normal. A tensão em seus terminais tem forte queda, a corrente fornecida 

grande amplitude e o rotor do gerador apresenta oscilações em torno da velocidade nominal. Com a 

remoção do curto-circuito, o gerador se equilibra e se mantem estável 
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Grande parte da energia consumida no mundo é proveniente do petróleo, do carvão e do gás 

natural. Porém essas fontes apresentam uma previsão de esgotamento no futuro, tornando 

necessária a procura por fontes alternativas. O biodiesel é um combustível produzido a partir da 

matéria orgânica, ou seja, fontes renováveis, as quais podem se combinar em um ritmo maior que a 

sua utilização sem restrições ou qualquer risco de esgotamento. No Brasil, a utilização do biodiesel 

vem crescendo rapidamente e o óleo de soja é a principal matéria-prima para a produção desse 

biocombustível, porém a soja não é a opção mais atrativa para produção de biodiesel, no que diz 

respeito ao custo de produção do seu óleo, quando comparada às outras oleaginosas. Diante disso, 

são realizadas várias pesquisas correspondentes à produção de biodiesel de misturas binárias, como 

sebo bovino e soja. Diante disso, o biocombustível produzido através de sebo bovino apresenta 

vantagens potenciais como alto índice de cetano (boa combustão), em relação ao diesel, e à redução 

da geração de SO2. Com o auxílio de programas computacionais e softwares de estatística, este 

trabalho propôs a produção de biodiesel de misturas binarias do óleo de soja e sebo bovino através 

do processo de transesterificação etílica em catálise alcalina, com o objetivo de se obter um 

biodiesel com melhores características que o biodiesel de sebo bovino puro e com propriedades 

semelhantes às estabelecidas pela ANP. A um balão de três bocas com agitação magnética e munido 

de um condensador de refluxo, adicionou-se a mistura de óleo (soja e sebo). Pesou-se o catalisador, 

KOH, em uma balança semi-analítica BG 400, que triturado foi adicionado a um erlenmeyer com 

álcool etílico, previamente pesado, e que sob agitação promoveu alcoólise. Após a completa 

dissolução, essa mistura foi transferida para o balão de três bocas, permanecendo a uma dada 

temperatura e durante um certo tempo, conforme o experimento determinou através do software. 

Os rendimentos encontrados nas reações de transesterificação estão na faixa de 60 a 81%. As 

análises realizadas confirmam a presença de poucas instaurações no sebo bovino, como 

consequência, há uma forte tendência dos materiais saturados à solidificação em temperatura 

ambiente. Durante o desenvolvimento do trabalho, com a otimização do processo reacional de 

obtenção do biodiesel, os rendimentos foram satisfatórios. Em relação à temperatura de 

solidificação, determinada pelo teste de ponto de entupimento de bico a frio, foi encontrado um 

valor que varia entre 10 a 13º C. Os resultados observados na obtenção do biodiesel com misturas 

binárias de óleo e sebo, pode-se concluir que o biodiesel produzido atendeu às exigências em 

termos de rendimento e estabilidade do produto obtido, de acordo com a resolução 4 da ANP. Os 

resultados evidenciam que através da mistura binária pode-se obter biodiesel via transesterificação 

etílica em misturas binárias de sebo e óleo de maneira satisfatória. 
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A dor é uma experiência sensorial e emocional extremamente desagradável associada à lesões reais ou potenciais, é 

também a principal queixa de sofrimento humano, e pode ser classificada quanto à sua duração em aguda ou crônica e 

quanto ao tipo em superficial, visceral, somática e/ou fantasma. Por isso, a aferição e monitoramento da dor como quinto 

sinal vital é necessário para propiciar um melhor atendimento ao paciente é necessária, observando isto foi projetado um 

equipamento para o registro da intensidade da dor e registro de emoções subjetivas, para que assim possa comparar a dor 

subjetiva, com a dor mensurada por outros métodos, e possíveis acompanhamentos da evolução da dor e emoção do 

paciente. Todo o aparelho foi desenvolvido tendo como base, o método cascata aplicado em Engenharia de Software, 

método esse que possui como atividades: análise, especificação de requisitos, projeto, implementação, teste unitário, 

integração, teste do sistema, operação e manutenção. O aparelho foi construído utilizando-se a plataforma Arduino, a qual 

se denomina plataforma eletrônica open-source. O equipamento pode ser usado tanto pelo paciente quanto por um 

cuidador. A quantificação subjetiva é medida através do uso de um potenciômetro, o qual varia na escala numérica de 0 a 

10, na qual 0 indica ausência de dor e 10 indica dor extrema sendo medida pelo próprio paciente enquanto que aspectos 

emocionais de como o paciente está se sentindo, são selecionados pressionando botões definidos em Feliz, Muito Feliz, 

Triste, Muito Triste e Neutro, na interface do equipamento. Todos os registros são armazenados em um cartão de memória, 

com data e hora da mensuração, para que a evolução da dor e das emoções do paciente, possa ser acompanhado por todo 

corpo clínico. Para sua utilização é necessário que o paciente esteja consciente e tenha controle voluntário em pelo menos 

um membro superior. Após o equipamento ser desenvolvido, o mesmo será gradativamente testado em pacientes, para 

que que se possa passar a acompanhar a dor que diz ser sentida, para que se possa comparar com a dor mensurada com 

outros parâmetros científicos. Será dada ao paciente toda a liberdade para que utilize o equipamento e mensure a dor e 

registre a emoção que se sente, deixando ao máximo à vontade com o equipamento para que o paciente possa relatar sua 

dor e emoção, sem que sinta intimidado ou envergonhado. O trabalho é parte complementar de uma pesquisa ampla cujo 

foco principal é desenvolver instrumentos de mensuração e monitoramento da dor no ambiente hospitalar para auxiliar 

profissionais da saúde e pacientes no gerenciamento da dor. Com o protótipo desenvolvido, é possível mensurar 

quantitativamente a intensidade de dor e monitorá-la ao longo do tempo, bem como correlacionar com estados emocionais. 

O armazenamento das informações no equipamento facilita o trabalho dos profissionais de saúde evolvidos, bem como o 

gerenciamento e a utilização dos dados em sistemas computacionais. 
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Tradicionalmente, o sistema elétrico interligado é constituído de geradores em unidades 

concentradas como as usinas hidrelétricas, de linhas de transmissão e distribuição e cargas 

conectadas aos circuitos dos centros de consumidores. Todavia, atualmente, geradores de pequeno 

porte têm sido conectados à rede de distribuição encaixando no conceito de geração distribuída, em 

qual, os geradores estão próximos às cargas elétricas. Tais geradores pequenos normalmente são 

máquinas síncronas acionadas por motor de combustão interna do tipo diesel. Bem como os 

geradores de usinas hidrelétricas, estas pequenas máquinas estão sujeitas a distúrbios provocados 

pela entrada ou retirada de carga. Nesse sentido o trabalho visa analisar o comportamento do 

gerador conectado em baixa tensão quando submetido a perturbações devido à variação de carga. O 

gerador elétrico investigado é uma máquina síncrona de 275 kVA, 440 V, 60 Hz, 6 polos. O 

dispositivo é conectado ao um barramento trifásico de 440 V, ao qual também é conectado um 

conjunto de cargas modeladas como impedância constante. Este barramento é ligado a um segundo 

barramento em 13,8 kV por meio de um transformador de 800 kVA, na conexão delta-estrela. A 

lógica adotada para investigar a variação de carga foi utilizar uma chave controlada por tempo que 

simula o acionamento ou desligamento das cargas. A simulação computacional foi realizada 

utilizando-se do sistema de software ATP (Alternative Transient Program). Software que se mostra 

adequado para cálculos computacionais dessa natureza. Análise do comportamento de grandezas da 

máquina submetida à variação de carga foi realizada pela observação de curvas que mostram o 

comportamento das grandezas da máquina, plotadas em gráficos em função do tempo. Com a 

simulação computacional foram obtidos os valores numéricos das grandezas: tensão, corrente e 

velocidade da máquina. Valores que foram usados para plotagem em gráficos. Inicialmente foi 

simulada a máquina em regime permanente. Os resultados mostraram que as grandezas atingiram 

os valores nominais do gerador como esperado. Em prosseguimento foi simulado o acionamento ou 

desligamento das cargas. Os resultados mostraram que durante o carregamento do gerador a 

tensão em seus terminais decai à medida que as cargas são inseridas e a corrente apresentam picos 

e em seguida se estabilizam. No descarregamento as tensões retornam aos patamares anteriores 

bem como acontecem com as correntes fornecidas pelo gerador. Para ambos os casos a velocidade 

da máquina permanece constante e sem sobressaltos. Os valores nominais alcançados para 

grandezas do gerador operando em regime permanente mostram que o software ATP é adequado 

para simulação computacional em questão. No que se refere à simulação da variação da carga, os 

resultados mostraram que a tensão nos terminais do gerador decai com o carregamento e volta aos 

valores anteriores com o alivio da carga. Picos ocorrem na corrente com o chaveamento da carga, 

mas a dinâmica é bem comportada. 
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Transformadores são conversores de energia que adaptam níveis de tensão ao longo de sistemas 

elétricos. Em consequência disso existe a necessidade de estudos para avaliar o comportamento das 

grandezas elétricas associadas aos referidos equipamentos, quando sujeitos a distúrbios provocam 

transitórios eletromagnéticos. Informações obtidas mediante simulações computacionais permitem a 

correta elaboração do projeto do sistema proteção dos transformadores, levando em consideração, o 

efeito das correntes transitórias.  Tendo isto em vista, este trabalho intencionou simular o 

comportamento das variáveis elétricas associadas a transformadores de potência quando 

submetidos à rejeição de carga, utilizando do sistema de software ATP (Alternative Transient 

Program). O sistema elétrico utilizado possui um barramento de 138 kV alimentado por uma fonte 

trifásica que representa a concessionária de energia e outro de 13.8 kV que alimentam cargas 

elétricas. E dois transformadores trifásicos abaixadores de potência igual a 15 MVA que os 

interligam. Sendo para os transformadores, a conexão adotada foi delta-estrela com níveis de 

tensão: 138 kV/13.8 kV. Para a realização da simulação computacional foram utilizadas chaves para 

ligar ou desligar ramos do circuito simulando a rejeição de carga. Foi simulado um sistema com 5 

cargas fixas de impedância constante que foram alteradas em intervalos de tempo programados 

com o uso do software. O trabalho foi realizado utilizando-se do ATPDraw. As grandezas analisadas 

foram as tensões e correntes associadas aos transformadores. Estas foram plotadas em gráficos em 

função do tempo. O estudo da rejeição de carga apresentou resultados sem muita variação 

transitória. As cargas foram retiradas nos instantes 1, 2, 3 segundos e duas em 6 segundos. 

Analisando a tensão no secundário dos transformadores notou-se que a amplitude foi crescente de 

acordo com a rejeição das cargas, variando de 12.83 kV a 14.36 kV, representando 11.96% de 

variação. Já a curva de corrente apresentou um declínio em seus valores, com amplitudes de 164.29 

A a 71.62 A. Sendo que ao rejeitar todas as cargas, foi obtido a corrente de 5.96 A. A variação em 

percentual média de corrente foi de 24.1%. Foi simulado um defeito nos transformadores desligando 

o sistema nos instantes de 5 segundos e 8 segundos e a rejeição ocorreu de forma desejável sem 

perda ou distúrbio provocado pelo efeito transitório. A partir das simulações não foi possível 

observar os efeitos transitórios importantes. Contudo foi possível analisar o comportamento da 

corrente ao inserir cargas e ao rejeitá-las. Assim, muito embora não tenham sido detectadas 

variações transitórias significativas com o estudo envolvendo a simulação computacional da rejeição 

de carga, verificamos que o sistema de software ATP é muito útil e adequado para a simulação de 

sistema elétrico e seus equipamentos. 
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A corrosão pode ser definida como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação 

física, química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não, a esforços mecânicos. O estudo 

desses processos corrosivos se encontra em grande ascendência, já que cerca de metade das falhas 

dos materiais tem sido atribuída a este fator. Assim, é de grande interesse industrial e econômico 

que soluções bastante eficientes e de baixo custo sejam elaboradas para diminuir, senão erradicar, 

esse problema. Conhecendo os meios agressivos e suas características responsáveis pela 

deterioração dos materiais, podem ser desenvolvidos métodos eficazes para combater à corrosão, 

sendo uma delas a absorção do agente corrosivo. De forma a aplicar a absorção em uma situação 

prática, temos como exemplo o caso do ácido sulfídrico (H2S) presente nas indústrias. Sendo esse 

um agente altamente oxidante, a concentração em excesso desse composto em processos 

industriais pode acarretar em um agravamento da corrosão de determinados equipamentos. Uma 

das formas de diminuir esse problema é justamente realizar a técnica de absorção de gás, de modo 

que a concentração de H2S seja consideravelmente diminuída. Para isso, pode ser utilizada uma 

solução cáustica capaz de reagir com o ácido através de uma reação ácido-base típica, produzindo 

produtos solúveis na corrente líquida. Esse processo se mostra bastante eficiente, sendo, portanto, 

amplamente utilizado em inúmeras indústrias que processam gases contendo gás sulfídrico. Neste 

projeto, foram realizados estudos de absorção de H2S utilizando uma solução aquosa de NaOH a 

5%. O equipamento utilizado no processo de absorção consistiu em uma coluna cilíndrica ou torre, 

equipada com uma entrada de gás e um distribuidor no fundo, o qual também suportava o recheio, 

além de uma entrada de líquido e um distribuidor no topo. O gás, após absorção de solutos, era 

descarregado no topo da coluna, e o líquido contendo o soluto que foi absorvido, no fundo. O 

equipamento é denominado Torre ou Coluna de Recheio (Tower Packing). No projeto em estudo, a 

vazão de gás foi de 12,5m³/h com 3%, em média, de H2S. rasching Sendo assim, dimensionou-se 

uma coluna de absorção com recheio de anéis, de 1,5 in, por intermédio de equações de 

engenharia. A partir dos cálculos realizados, especificou-se uma coluna de absorção com 0,1m de 

diâmetro e 2,81m de altura do recheio. A coluna projetada para o caso terá boa funcionalidade 

desde que seja construída com as dimensões devidamente calculadas, visto que a vazão da solução 

de tratamento foi ajustada, considerando, também, a grande quantidade de CO2 presente no biogás. 
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Os sistemas proteção são constituídos por relés microprocessados que possuem recursos e ajustes 

que podem ser utilizados de acordo com os cálculos adequados e que possibilitam uma proteção 

eficaz de diversos tipos de sistemas, como os de geradores em sistemas de geração distribuída. O 

presente trabalho tem como objetivo a especificação de dispositivos de proteção necessários a um 

sistema de geração de energia, ou seja, o projeto da proteção do sistema elétrico do sistema de 

geração de energia por biogás. A planta para geração de energia possui um gerador síncrono 

trifásico de 45 kVA, 220 V, 4 polos, 60 Hz.  A determinação das funções necessárias para uma 

proteção eficiente do gerador foi elaborada de acordo com as normas da concessionária de energia. 

Para o ajuste de cada função da proteção foram executados os cálculos necessários. E com os 

valores adequados dos ajustes e com as funções essenciais foi realizada a análise para especificar o 

relé que melhor atendesse as especificações requeridas.  Buscando, além disso, a obtenção de um 

dispositivo de fácil configuração, que não necessite de manutenções rotineiras e que adicionalmente 

apresentasse boa confiabilidade. As funções fundamentais para a proteção de um sistema elétrico 

podem ser elencadas com sendo: subtensão, sobretensão, subfrequência e sobrefrequência, check 

de sincronismo, sobrecorrente instantânea, sobrecorrente temporizada. Elas foram estabelecidas 

mediante as determinações dos requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de distribuição 

da Cemig Conexão em Baixa Tensão (ND 5.30). O correto funcionamento da proteção estabelece 

que a variação tensão nos terminais do gerador não ultrapasse 10% em torno da tensão nominal do 

equipamento por tempo superior a 59 segundos. É recomendado também que a variação máxima de 

frequência das tensões geradas do sistema seja de 0.5 Hz. No caso de desligamento do circuito em 

qual o gerador esteja conectado, este deve ser religado automaticamente pelo sistema de proteção 

em intervalo de tempo de 180 segundos após o desligamento. Algo necessário para que se respeite 

os limites de variação máxima de 10% da tensão nominal. O dispositivo especificado que atende os 

requisitos necessários foi o relé de proteção multifunção URP6000, adequado para sistemas de baixa 

tensão. Este contém as funções requeridas, o software de configuração e coleta de oscilografia é 

fornecido pelo fabricante. Todos os parâmetros de ajustes do relé de proteção foram determinados 

de acordo com as exigências da concessionária, os resultados dos cálculos realizados apresentam 

valores dentro da margem de tolerância imposta pela Cemig. O bom funcionamento do sistema de 

proteção é resultado de importantes etapas: determinação das funções do relé, cálculos de 

parametrização e escolha do relé. O resultado de todo o sistema de proteção é um sistema rápido, 

seletivo, seguro e economicamente viável. 
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A geração de energia por fontes renováveis é atrativa por conta de vantagens ambientais, 

econômicas e sociais. E a possibilidade de criação de fontes de suprimento descentralizadas é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável dos países. De forma geral, a presença de 

geradores próximos às cargas proporciona benefícios para o sistema, dentre os quais se destacam: 

o baixo impacto ambiental, redução de perdas, menor tempo de implantação, melhoria do nível de 

tensão. Embora a matriz energética brasileira seja sustentada por fontes hidráulicas é premente a 

busca por outras fontes para diversificar sua capacidade de fornecimento. E o biogás destaca-se 

como combustível viável para implantação de arranjos para geração elétrica. Com essa perspectiva 

o presente trabalho visa estudar fundamentos de produção de energia utilizando o biogás. Realizar 

estudo de arranjos para geração de energia via biogás e comparativo da produção de energia em 

hidrelétrica versus o biogás. O biogás é oriundo da decomposição anaeróbia de matéria orgânica. 

Esta pode ser abundantemente gerada em propriedades rurais que se dedicam a suinocultura.  O 

conjunto gerador, adaptado para o uso do biogás consiste em um motor de combustão Ciclo Otto ou 

diesel acoplado a um gerador elétrico. Reportando-se a produção do biogás é necessário submeter à 

matéria orgânica a um ambiente fechado denominado biodigestor. Após sua extração, o gás é 

direcionado para o grupo gerador para ser convertido em energia elétrica. Os principais arranjos de 

biodigestores disponíveis são três. O modelo Chinês é construído em alvenaria. Uma parcela do gás 

formado na sua caixa de saída é libertada para a atmosfera diminuindo parcialmente a pressão 

interna do gás. O Indiano caracteriza-se por possuir uma campânula como gasômetro que pode 

estar mergulhada na biomassa em fermentação. Uma parede central divide o tanque de 

fermentação em duas câmaras. Por fim, o modelo Canadense apresenta uma tecnologia moderna e 

menos complexa. É um biodigestor de fluxo tubular amplamente difundido e utilizado em 

propriedades rurais. Referindo-se a aspectos econômicos o custo para produção um MWh de energia 

via hidrelétricas é de R$ 81.77. Valor calculado a partir tarifa atualizada de referência fornecida pela 

ANEEL. Cálculo pela própria ANEEL, para o custo da geração por fonte eólica atinge R$ 230.00 por 

MWh. Já o custo para geração do MWh por biogás calculado a partir estudo de viabilidade do centro 

nacional de referência em biomassa é de R$ 85.46, considerando depreciação de 10 anos e 12 horas 

de operação por dia. Com as informações obtidas concluímos que o biogás constitui-se em 

alternativa para suprir sistemas de geração de energia elétrica. Opção que vem ganhando adeptos 

entre os produtores rurais. Além disso, o custo da eletricidade gerada por biogás e por hidrelétricas 

se assemelham. Sendo assim, o biogás comparado com outras fontes primárias de energia se torna 

viável, pois além de aspectos econômicos traz ganhos ambientais. 
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Detecção, rastreamento e contagem de pessoas são de grande utilidade para diversas aplicações 

comerciais, como monitoramento de espaços públicos, estádios de futebol, ou estações de ônibus. 

Possui grandes implicações em segurança, e permite coletar informações dos sistemas de forma que 

possam ser utilizados para identificar padrões em tráfego por horário, otimizar agendamento de 

trabalhos, monitorar a efetividade de eventos, etc. Neste projeto, propõe-se estudar e construir um 

protótipo de contagem automática de pessoas por vídeo e sensor de profundidade usando câmeras 

em posição zenital. A importância do desenvolvimento deste projeto é para evitar fraudes, sendo 

assim é possível ter todo o relatório da quantidade de pessoas que acessaram um determinado 

ônibus por data e período. Este trabalho foi desenvolvido para a empresa de transportes Nacional 

Expresso. Para a elaboração do trabalho foram usados: Dispositivo Microsoft Kinect, Linguagem 

C++, Biblioteca OpenCV (Open Source Computer Vision Library), Biblioteca BGS Library 

(Background Subtraction Library), Biblioteca cvBlob. A linguagem C++ foi escolhida para o 

desenvolvimento devido ela conter mais exemplos sobre Processamento Digitais de Imagens e 

também a integração mais fácil com as bibliotecas. A biblioteca OpenCV foi usada para o 

processamento digital de imagens. A biblioteca BGS Library é um complemento para o OpenCV, a 

mesma fornece vários métodos de subtração de fundo disponíveis na literatura. Todos os métodos 

citados neste trabalho já estavam disponíveis nesta biblioteca. Em relação ao rastreamento de 

objetos foi utilizada a biblioteca cvBlob. Escrita em C++, esta biblioteca usa os algoritmos para as 

etapas de rotulagem de componentes conectados e posterior rastreamento dos mesmos. O sistema 

é o responsável por observar o fluxo de vídeo na câmera e fazer a segmentação da imagem com o 

intuito de identificar as pessoas que entram em um determinado ônibus. Com o objetivo de avaliar a 

exatidão, a escalabilidade e a eficiência do sistema, foram realizados experimentos em oito cenas 

distintas contendo situações desafiadoras. Os vídeos selecionados totalizam 8,51 minutos, todos os 

vídeos foram obtidos pelo Kinect. Para o desenvolvimento do software, utilizou-se a linguagem C++. 

Pode-se perceber que quando a pessoa entra no ônibus sua taxa de precisão é de 95,65%, a saída 

de pessoas teve uma taxa de precisão de 78,95%. Com esses dados pode-se garantir que há um 

gargalo no algoritmo quando a pessoa desce do veículo. Portanto a taxa total de precisão do sistema 

ficou em 88,10%, uma porcentagem aceitável, visto que o algoritmo pode ser ajustado 

minuciosamente nos seus arquivos de configurações. Os objetivos deste trabalho foram atingidos 

que foi desenvolver um software que detectasse a passagem de pessoas em uma porta de ônibus e 

contasse sua entrada e sua saída e com isso obtivesse o total de pessoas no interior do ônibus.  
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A automação é a aplicação de técnicas computadorizadas para diminuir o uso de mão-de-obra em 

qualquer processo com maior eficiência, ou seja, é a criação de uma rotina aplicada a um processo 

ou atividade com o objetivo de tornar esse processo rápido, fácil, confiável, seguro, confortável e de 

alta qualidade e baixo custo. É muito utilizada na indústria, no comércio e às vezes dentro de nossas 

casas. Uma das funções mais importantes da automação é facilitar a realização de determinado 

processo ou atividade. Assim sendo, uma das grandes aliadas da automação é a Robótica, pois um 

robô pode muito bem ajudar na realização da tarefa ou até mesmo fazê-la por completo. A robótica, 

cada vez mais presente na sociedade, apresenta-se de várias formas, podendo ser encontrada no 

trabalho, nas ruas, e até mesmo nas residências. No trabalho a sua presença é facilmente 

identificável. Os robôs geralmente fazem o trabalho onde na maioria das vezes seria muito arriscada 

a presença de um ser humano. Os robôs são inacreditavelmente estáveis e eficientes. Eles fazem 

trabalhos consistentes em todas as horas do dia, todos os dias do ano (exceto quando em reparo ou 

manutenção), nunca estão cansados, não reclamam, nunca adoecem, não chegam atrasados, não 

saem cedo, além de não terem problemas pessoais e de não serem descuidados. Nessa perspectiva, 

o presente trabalho apresenta uma aplicação na área de automação para o desenvolvimento de um 

robô controlado via rede capaz de medir temperatura. Para o desenvolvimento do software e do 

robô foi realizado um estudo sobre o Arduino e a programação XNA, um framework para 

desenvolvimento de jogos. O robô possui motores, que possibilita o seu deslocamento em todas as 

direções, um microcontrolador responsável manter controle dos motores e todos os sensores e um 

módulo ethernet shield responsável pela comunicação via TCP/IP. Desse modo, foram realizados 

testes de funcionalidade para testar a comunicação remota do robô. E verificou-se que os motores 

respondiam aos comandos disparados pelo joystick de acordo com o movimento do direcional 

analógico. Foram feitos também simulações para a execução dos movimentos dos motores, os dois 

girando no mesmo sentido, sentido reverso e com sentidos invertidos simultaneamente. Também 

foram feitos testes com os sensores de distância e de temperatura. Por fim, após vários testes o 

robô se mostrou eficiente, pois respondeu aos comandos com respostas praticamente em tempo 

real. Portanto, verifica-se que o futuro na área de automação e robótica reserva grandes avanços, 

seja na interação com o ambiente, ser humano ou com outros robôs. Além disso, percebe-se que o 

objetivo deste trabalho foi alcançado que foi desenvolver um software em que o usuário utilizando 

um joystick controlasse remotamente um robô. Os resultados obtidos podem garantir agilidade e 

confiabilidade na execução, além de apoiar à tomada de decisão por parte do usuário do software no 

controle. 
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Nas últimas décadas o Brasil tem experimentado um importante crescimento urbano, bem como das 

atividades econômicas e de infraestrutura como suporte para a nova dinâmica das grandes cidades. 

Obviamente tal expansão deve considerar a capacidade instalada da matriz energética brasileira, 

seja para o consumo residencial, ou ainda para o comércio e indústria e que necessariamente, 

devem abastecer as demandas da sociedade. Portanto, o presente trabalho tem a finalidade de 

apresentar a matriz energética do Brasil, buscando correlacionar os aspectos de geração e 

fornecimento ao crescimento urbano dos grandes centros brasileiros. A metodologia consiste em um 

estudo conjuntural de séries temporais, compreendendo o período de janeiro de 2002 à dezembro 

de 2013. As variáveis inseridas no modelo estatístico (VAR, Vetores Autorregressivos), foram de 

pluviosidade (em mm), temperatura (em ºC), geração de energia hidráulica (em GWh), consumo 

total mensal de energia elétrica pelas residências das grandes cidades (em GWh) e tarifa média do 

consumo de energia elétrica em residências (em R$*MWh-1). Os dados climáticos, referem-se às 

principais estações meteorológicas automáticas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As 

séries históricas foram submetidas ao teste de estacionaridade de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). 

As variáveis climáticas do modelo, temperatura e pluviosidade média no período, influenciaram, 

significativamente a geração e o consumo de energia hidrelétrica e sem qualquer influência sobre a 

variável tarifa média da energia elétrica. Conforme o modelo autorregressivo, um choque nas 

variáveis pluviométricas e de temperatura afetam positivamente a geração de energia elétrica 

5,28% e 1,99%, respectivamente, estendendo-se até o 5º mês de defasagem. O consumo de 

energia elétrica pelas residências é afetado em até 7,6% em função do aumento da temperatura, 

indicando um comportamento bastante sazonal do conjunto de séries do modelo. As previsões das 

séries no modelo confirmam a necessidade de revisão da matriz energética, em especial quanto aos 

domicílios brasileiros. A pluviosidade e a temperatura média nos grandes centros devem variar cerca 

de 2,5% e 1,2%, respectivamente, indicando um pequeno aumento dos índices pluviométricos e da 

temperatura, nominalmente em torno de 0,4ºC. Em relação à geração de energia elétrica para 

distribuição nas residências, há uma expectativa de crescimento em torno de 3,8%, enquanto o 

consumo médio deve aumentar cerca de 5,7%. Desse modo, entende-se que há um cenário pouco 

atrativo e muito preocupante quanto às variáveis climáticas, geração de energia elétrica hidráulica e 

consumo domiciliar. Esse último parece decisivo, especialmente quanto à aquisição de 

eletrodomésticos da “linha branca” em 2013, favorecido pela redução estendida de IPI nos últimos 

dois anos, o que deve aumentar muito o consumo de energia elétrica nos grandes centros urbanos. 

Portanto, além de novas tecnologias que diversifiquem e potencializem a ampliação da base 

energética brasileira, deve-se atentar muito quanto ao consumo das famílias nos próximos anos e o 

crescimento industrial, considerando as dificuldades no curto prazo de se atender as demandas de 

consumo de energia pelas cidades brasileiras. 
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O diagnóstico ambiental tem sido realizado em 2009 no Triângulo Mineiro visando a elaboração de 

diagnósticos e planos de desenvolvimento sustentável em projetos de assentamento rural da 

mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, onde a participação ativa da população no 

processo é considerada fundamental, pois desta forma ocorre o planejamento de própria existência 

da população local. No diagnóstico ambiental é realizado a distribuição da cobertura vegetal, 

identificação da vegetação nativa e de interesse econômico, as ações antrópicas nas unidades de 

planejamento, sendo a bacia do Rio Grande na região do Triângulo Mineiro, considerada como a 

bacia menos preservada, com menor percentual de vegetação natural em relação ao uso antrópico, 

com apenas 21.5% de cobertura vegetal nativa. Dentre a vegetação do cerrado do Triângulo 

Mineiro, o vinhático é uma árvore presente neste bioma. Diagnosticar no Triângulo Mineiro, áreas 

degradadas em diferentes municípios, com interesse de recuperação do cerrado e inserção do 

vinhático como planta nativa. As áreas degradadas foram diagnosticadas através de: visitas técnicas 

de campo; diálogo com o proprietário; aplicação de questionário; registro fotográfico; registro 

google earth; verificação de existência da planta arbórea conhecida popularmente como vinhático 

por comparação com as pranchas elaboradas dos vegetais; verificação do tipo de recuperação de 

interesse da propriedade. De dez municípios visitados, apenas quatro se predispuseram participar do 

trabalho investigativo e escassos são os vinháticos descritos nestas propriedades. A forma de 

recuperação desejada pelos pequenos proprietários é o sistema agrossilvicultural, agrossilvipastoril, 

também denominado sistema agroflorestal. Existe uma dificuldade em acessar áreas degradadas, 

devido a existência da possibilidade de punição que a nossa legislação impõe na área rural. O custo 

de recuperação de área degradada muitas vezes está além da capacidade do orçamento dos 

pequenos proprietários rurais que muitas vezes detém um número importante de áreas degradadas. 

O vegetal vinhático é pouco encontrado em áreas degradadas de propriedades rurais nos municípios 

do Triângulo Mineiro investigados neste trabalho, justificando sua inserção no processo de 

recuperação. A conscientização e o subsídio do governo estadual e federal para a recuperação de 

áreas degradas deveriam ser ações prioritárias para viabilizar a recuperação do solo, da vegetação, 

da água, entre outros aspectos ambientais. 
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A constante evolução humana faz com que aumente cada vez mais a necessidade de bens de 

consumo, levando a uma reflexão sobre o que é importante para sua existência. Neste contexto, 

está a reflexão sobre a falta de planejamento para a destinação adequada de resíduos, que acabam 

descartados principalmente em cursos d’água, podendo ocasionar eutrofização, contaminação por 

metais pesados, entre outros impactos. A bioacumulação de metais é comum em peixes, sendo 

estes utilizados como organismos indicadores da qualidade ambiental quanto a metais pesados e 

sendo uma forte fonte de acesso destes metais para o homem. A tilápia, espécie comumente 

encontrada em todo o leito do rio, foi escolhida para o estudo devido ao fato de ser encontrada 

durante o ano todo e apresentar uma fácil captura além de apresentar um sabor agradável ao 

paladar. As coletas foram realizadas em dois pontos no decorrer do rio, um deles está localizado 

próximo a captação de água realizada pelo Codau, empresa de saneamento municipal que realiza a 

captação de água para o munícipio, e um que seria localizado dentro do perímetro Urbano, porém 

devido aos fatores geográficos o mesmo se localiza próximo ao bairro Tutunas, dentro do perímetro 

urbano. Vale ressaltar que a alimentação é uma das principais maneiras da ingestão destes metais, 

através da resolução RDC nº 42, de 29 de agosto de 2013 é possível verificar os limites máximos de 

contaminantes inorgânicos em alimentos. A preparação das amostras obtidas através de pesca 

manual realizada no rio Uberaba, está baseada no isolamento dos metais através da digestão ácida 

à quente. O isolamento foi realizado com massas de 5,0 g de tecido muscular do pescado, 3,0 mL de 

ácido sulfúrico e 2,0 mL de ácido nítrico. Esta amostra foi então digerida a 600 ºC por uma hora em 

mufla. Após a digestão o material foi resfriado em dessecador e ressuspendeu-se o resíduo em 

solução de ácido nítrico 0,5 mol/L. Essa solução foi então analisada em espectrofotômetro de 

absorção atômica Varian SpectrAA50B. Como resultado da análise de Chumbo (Pb), Cádimo (Cd) e 

Arsênio (As), na musculatura dos peixes, foram encontrados valores inferiores aos permitidos na 

resolução, que assumem valores de 0,3, 0,05 e 1,0 mg/Kg, respectivamente. Estes metais 

apresentam uma grande importância do ponto de vista toxicológico uma vez que estes espécimes 

metálicos podem causar sérios danos aos organismos dos peixes quanto aos consumidores dos 

pescados. Conclui-se através destes resultados que os peixes obtidos no rio Uberaba nos meses de 

Janeiro a Julho de 2014 não apresentam sinais de contaminação por metais pesados.  
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A espécie Strelitzia reginae é uma planta muito utilizada em jardins como ornamentação, pertence à 

família Strelitziaceae originária da África. Apesar de ser bastante conhecida no Brasil, até o 

momento poucos estudos foram realizados com a espécie. Mesmo não sendo apontados relatos de 

seu uso na medicina popular, o interesse em estudá-la se deve ao fato de que todos os vegetais são 

fontes de metabólitos secundários e muitos deles vêm apresentando importantes atividades 

biológicas. O trabalho teve como objetivos avaliar a atividade antimicrobiana frente a 

microrganismos bucais aeróbios e anaeróbios do extrato etanólico bruto das flores e dos extratos 

obtidos por partição líquido-líquido a partir das fases em hexano, diclorometano, acetato de etila e 

metanol. As amostras supracitadas também foram avaliadas quanto aos seus potenciais 

antioxidantes pelo método do radical livre DPPH e o teor de fenóis verificado pelo método Folin-

Ciocalteau. Com o extrato em hexano, pelo fato de ter sido a amostra com maior atividade 

antimicrobiana, foi realizada a prospecção fitoquímica utilizando cromatografia em camada delgada 

(CCD) e os seguintes agentes reveladores: luz nos comprimentos de onda 254 nm e 366 nm, 

soluções de cloreto de alumínio (1% m/v), hidróxido de potássio (10% m/v), cloreto férrico (1% 

m/v) e Liebermann- Burchard. O extrato hexano foi submetido ao fracionamento em coluna com 

sílica gel 60 e em seguida, as frações obtidas foram monitoradas por CCD. As frações com o mesmo 

perfil cromatográfico foram agrupadas. O extrato hexano da flor apresentou frente aos 

microrganismos aeróbios maior atividade com concentrações inibitórias mínimas variando entre 200 

e 400 μg mL-1. Os valores dos teores de fenóis apresentaram uma correlação positiva com a 

atividade antioxidante. O extrato acetato de etila apresentou o maior teor de fenóis e também o 

maior efeito antioxidante. O valor de CE50 apresentado pelo extrato acetato de etila (4,32 μg mL-1) 

foi mais baixo que o encontrado pelo BHT (7,48 μg mL-1), importante antioxidante utilizado pela 

indústria de alimentos. Esse resultado coloca o extrato acetato como promissor agente antioxidante. 

Pela prospecção fitoquímica foi possível perceber a presença de compostos fenólicos como 

flavonoides, esteroides e terpenoides. A atividade antimicrobiana do extrato em hexano pode estar 

relacionada com a presença desses metabólitos e a forte atividade antioxidante do extrato obtido 

em acetato de etila com o alto teor de compostos fenólicos. Com o fracionamento em coluna do 

extrato hexano obteve-se 126 frações, que após o monitoramento por CCD com diferentes sistemas 

de solventes foi perceber a separação de alguns componentes e agrupá-las pelo perfil 

cromatográfico. Por cromatografia preparativa esses componentes serão isolados e identificados por 

métodos espectrométricos. 
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Sedimentação é uma operação que torna possível a separação de misturas sólido-líquido em um 

líquido clarificado e uma parte densa que contém grande concentração de sólidos. O uso de taninos 

para sedimentar impurezas do caldo de cana-de-açúcar consiste em uma nova possibilidade de 

purificação. Taninos são polifenóis classificados como polímeros naturais, com capacidade de 

coagular e flocular, ajudando na separação de impurezas. No desenvolvimento do projeto usou-se 

tanfloc, que consiste em um extrato vegetal obtido por lixiviação aquosa da casca da Acácia Negra. 

É um polímero catiônico, comercializado na forma líquida ou sólida. O tanfloc na forma líquida foi 

utilizado por interagir rapidamente com o caldo de cana. Os testes foram realizados em escala 

laboratorial e utilizou-se planejamento experimental para três variáveis independentes: o tempo de 

reação; concentração de tanfloc e temperatura de operação. O caldo foi obtido da cana-de-açúcar, 

adquirido em moenda. Apenas a palha da cana-de-açúcar foi retirada. Para se realizar a clarificação 

do caldo usou-se o tanfloc. Para o delineamento experimental deste   trabalho, foi utilizado o 

planejamento Fatorial com Pontos Centrais. Foram avaliadas três variáveis independentes relevantes 

para a clarificação do caldo de cana-de-açúcar: temperatura (20ºC à 30ºC), tempo (55min à 65min) 

e quantidade de tanfloc (145mg/100g de caldo cru à 155mg/100g de caldo cru). Para análise de 

BRIX, foi utilizado refratômetro. Para Açúcares Totais Redutores utilizou-se solução de Fehling e 

para análise de pH foi utilizado um pHmetro. Comparando-se o caldo in natura com o clarificado 

nota-se a visível diferença das cores. No caldo clarificado houve aumento do BRIX. Houve floculados 

em pequena parte das análises. De acordo com os resultados obtidos nos 18 ensaios verifica-se que 

ocorre clarificação do caldo com o aumento da quantidade de tanfloc e, automaticamente, a 

diminuição do teor de absorção de luz. A evolução do mercado mundial dos produtos derivados da 

cana de açúcar está obrigando as empresas a incorporar novas tecnologias para alcançar maiores 

índices de qualidade e eficiência. Os processos de clarificação usando tanino estão sendo, a cada 

dia, mais propensos, podendo ser uma alternativa ao processo convencional de clarificação do caldo 

de cana. A clarificação sem o uso de produtos que poluem o meio ambiente, valoriza o açúcar, 

economiza energia, além de ser um processo seletivo de operação simples. Os taninos podem ser 

definidos como polifenóis capazes de sedimentar e clarificar impurezas. Com a avaliação do caldo 

clarificado usando tanino e as realizações das análises BRIX, absorção de luz, pH e ART em 

diferentes concentrações, temperaturas e tempo conclui-se que é possível clarificar o caldo de cana-

de-açúcar de maneira significativa. O processo de clarificação do caldo de cana-de-açúcar usando 

taninos é altamente promissor para as indústrias sucroalcooleiras. 
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Óleos essenciais são produtos de características aromáticas de metabolismo secundário de plantas, 

sendo normalmente produzidos por um conjunto de células secretoras ou grupos de células, sendo 

encontrados em diversas partes do vegetal. O cravo-da-índia (Eugenia caryophyllata Thunb.) 

consiste em uma planta arbórea, nativa das ilhas Molucas. Das sementes deste vegetal extrai-se 

ácido eugênico, o qual tem aroma ativo, apresentando-se incolor e com sabor picante. Em sua 

composição química há principalmente eugenol, acetato de eugenol, betacariofileno e ácido oleânico. 

Assim, estabelecer um parâmetro quanto à eficiência de alguns solventes utilizados na extração por 

infusão dos componentes de cravo-da-índia com aplicação microbiológica mostra-se uma linha de 

pesquisa conciliatória e de grande renome, pois a presença de microrganismos patogênicos causa 

sérios problemas à saúde dos consumidores, além de diminuírem a vida útil de prateleira dos 

alimentos. A partir dos extratos obtidos pelo método de infusão dos botões florais de cravo-da-índia, 

utilizando-se os solventes etanol, metanol e hexano, realizaram-se as análises microbiológicas 

investigando-se a atividade antibacteriana frente a Escherichia coli, Salmonela sp. e Bacillus cereus. 

Os testes foram realizados pelo método de difusão em discos de papel Whatmann 3 e os resultados 

foram expressos em mm pela média aritmética dos valores dos halos obtidos nas três repetições. De 

acordo com os resultados, observou-se o maior halo de inibição para a Escherichia coli. Os extratos 

etanólico e metanólico frente a Bacillus cereus produziram halos de inibição de diâmetros iguais a 14 

e 15mm, respectivamente, contra 22mm tidos na literatura. Para Salmonella sp. os resultados 

obtidos foram equivalentes aos encontrados para os Bacillus cereus. Os valores alcançados 

mostraram-se positivos quanto aos encontrados na bibliografia. Dessa forma, conclui-se que os 

extratos do cravo-da-índia obtidos através de metanol e etanol pelo método de infusão são 

eficientes como inibidores de Salmonella sp., Bacillus cereus e principalmente Escherichia coli. 
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O setor dos estabelecimentos da beleza cresceu consideravelmente nos últimos anos, evidenciando 

assim um aumento de problemas, principalmente à saúde dos indivíduos e ao meio ambiente. Com 

isso, observou-se a importância de buscar formas para acabar ou mesmo diminuir esses grandes 

impactos tão prejudiciais. Este estudo propõe uma pesquisa detalhada sobre os salões de beleza 

para contribuir com as diversas pessoas envolvidas neste ramo, oferecendo informações aos 

proprietários e profissionais dos centros de embelezamento sobre como agir corretamente ao 

manusear ou mesmo descartar os elementos utilizados nos estabelecimentos. Assim, verificando o 

conhecimento e atitudes dos profissionais e clientes dos salões de beleza quanto ao uso e à 

exposição a produtos químicos utilizados em formulações rotineiras desses estabelecimentos. 

Primeiramente, foi realizada uma busca bibliográfica para ampliar o conhecimento sobre os riscos 

que os produtos químicos podem oferecer à saúde dos indivíduos envolvidos. Em seguida, foi 

aplicado um questionário semiestruturado, possibilitando uma busca aos dados sobre o 

funcionamento dos salões de beleza para relatar as diversas variáveis, como o nível de 

conhecimento dos profissionais que atuam na área dos salões, por exemplo. Com o banco de dados 

obtidos a partir da pesquisa, pode-se analisar como se procede ao gerenciamento de resíduos nos 

estabelecimentos, verificando todas as variáveis propostas. Com a busca bibliográfica, pode-se 

detectar alguns pontos sobre as substâncias químicas voláteis presentes nos produtos utilizados nos 

salões de beleza. Ao realizar a pesquisa utilizando o questionário semiestruturado, com os 

proprietários profissionais dos salões de beleza, relatou-se diversas variáveis para questionamento. 

Dentre elas, por exemplo, que em relação aos equipamentos de proteção pessoal, observou-se que 

os mais utilizados são as luvas, os óculos de proteção são pouquíssimos usados. A maioria dos 

profissionais alegaram saber como agir em caso de intoxicação, mas havendo ainda um percentual 

de 27% que não saberiam agir em caso de intoxicação. Ao realizar uma ampla e detalhada busca 

bibliográfica sobre os produtos químicos voláteis comumente presentes nos salões de beleza, pode-

se verificar os grandes riscos e perigos que os componentes químicos voláteis presentes nos 

produtos de embelezamento podem acarretar à saúde, tanto dos profissionais da beleza quanto dos 

clientes dos estabelecimentos. Em relação aos equipamentos de segurança pessoal, apesar de uma 

parte utiliza-los, essa porcentagem ainda é baixa, devido esses serem de suma importância durante 

os procedimentos nos centros de beleza. Quanto os casos de intoxicação, ainda há a presença de 

indivíduos que não saberiam como agir, sendo extremamente necessário que todos os envolvidos 

saibam as atitudes a serem tomadas. 
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Uma boa gestão tem por base dados coletados, por serem uma alternativa mais precisa que 

utilizando dados estimados, sendo assim, recomenda-se iniciar a coleta de informações o mais breve 

possível. Tal procedimento deve ser realizado antes e após a promoção de qualquer adaptação que 

possa modificar o ambiente natural, seja para mitigação de impactos ou no sentido de evitar o 

desencadeamento de efeito cascata de possíveis danos ambientais. Afim de apresentar um sistema 

eletrônico de fácil manuseio e operação é que desenvolveu-se o presente trabalho. Para o 

desenvolvimento deste projeto primeiramente foram adquiridos os materiais eletrônicos já 

conhecidos como indispensáveis para a execução do projeto, como: O Arduíno, o Shield GSM/GPRS 

e o Chip telefônico habilitado. Após obtenção dos materiais estudou-se o Shield GSM/GPRS que 

ainda era desconhecido. O Arduíno já era conhecido, mas estudo-se os códigos pertencentes ao 

Shield, responsáveis pelo seu funcionamento, juntamente com o Chip. Os resultados obtidos no 

presente trabalho foram um sistema capaz de transmitir os dados de sensores eletrônicos que 

auxiliem o engenheiro ambiental na execução de seu trabalho, na execução de um monitoramento. 

Bem como a confecção de um sensor de som e um polinômio matemático para calibração. O 

entendimento e confecção de um simples sistema de informação para armazenamento da 

informação recebida pelo sensor utilizando o Hardware Arduíno. A Plataforma desenvolvida capta os 

dados recebidos e envia à web na medida em que a disponibilidade de rede móvel permitirem a 

conexão com a internet, nada que impeça a vasta flexibilidade que a utilização da plataforma 

permite. 
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O CAD (concreto de alto desempenho) dado como um avanço dos estudos do concreto, prova a cada 

dia a versatilidade que um concreto de qualidade consegue oferecer. As tecnologias utilizadas para 

obtenção do CAD promovem uma discrepância em qualidade, praticidade, eficiência e durabilidade 

em relação aos concretos convencionais. Ao utilizar aditivos superplastificantes e materiais 

cimentícios suplementares ao seu traço, obtém-se a redução da permeabilidade em função da 

diminuição da porosidade do material, maior resistência à tração e ao cisalhamento, redução na 

carbonatação e redução nas secções das peças. Dentro dessa evolução encontra-se o MicroCAD, que 

leva a resultados cada vez mais satisfatórios em funções especificas. O MicroCAD abordado no 

projeto promoverá a continuidade de trabalhos que ressaltam a substituição da quantidade pela 

qualidade tomando sua vertente nas potencialidades do microCAD aplicado a elementos pré-

moldados, com o intuito de erradicar deficiências encontradas em equipamentos urbanos e 

construções residências de interesse social. A palavra microCAD ou microconcreto de alto 

desempenho, já caracteriza a especificidade deste material que é não utilizar agregado graúdo em 

sua mistura e respondendo a um alto desempenho comprovado pelas altas resistências à 

compressão simples constatadas em laboratório, que ultrapassa os 110 MPa. E a partir desta 

propriedade que busca-se estudos de dosagem, ensaios de resistência e durabilidade e parâmetros 

para processos de produção, manipulação, aplicação e conservação desse tipo material. Os estudos 

foram concentrados na dosagem e ensaios de resistência à compressão. Utilizou-se o método IPT de 

Dosagem de Concreto adequando-o para reproduzir um traço compatível com a norma NBR 11173  

Projeto e execução de argamassa armada. DOSAGEM: 1-Eleição do tipo de cimento e granulometria 

da areia; 2-Definição dos traços e relação água/cimento; 3-Seleção do superplastificante (II e III); 

4- Verificação da compatibilidade cimento X superplastificante; 5-Dosagem da Sílica-Ativa; 6-

Determinação experimental da água de consistência com variação do consumo de cimento (3 

níveis); 7-Ensaios de compressão e determinação do diagrama de dosagem IPT. Materiais 

Utilizados: Cimento Portland CPII (Lafarge); Areia fina seca<6mm (máx.4,8mm); Água; 

Superplastificante Adiment Premium (Vedacit); Microsílica. Obtido traço padrão inicial com cimento: 

microsílica:areia:relação a/c (1:0,1:1,5:0,235) e adicionado 2% de superplastificante em relação à 

massa de aglomerante (cimento+microsílica). Durante o primeiro ano do trabalho, pôde-se reunir os 

materiais necessários para o desenvolvimento do projeto e estudar os principais documentos sobre o 

assunto. Foi possível a dosagem de um traço padrão do microCAD. Pôde-se perceber as utilizações 

mais comuns, o que já foi executado e foi possível a percepção da viabilidade do microCAD, 

percebeu-se a alta resistência inicial e a facilidade de utilização em obras. 
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O presente trabalho teve por objetivo explorar os conceitos de hidráulica, para desenvolver um 

sistema que possibilitava solucionar os cálculos teóricos e empíricos aplicados a soluções com ênfase 

na Hidrodinâmica, onde se observou a necessidade de resolução periódica de sistemas de equações 

de grande complexidade. Nos estudos, observou-se que a equação de Colebrook-White, Swamme-

Jain, Flamant e Sousa e Sá Marques são largamente utilizadas na hidráulica aplicada a tubulações 

para a obtenção do coeficiente de atrito (f). Neste sentido, a solução computacional poderá, como 

exemplo, proporcionar ao usuário, com simplicidade e facilidade a obtenção do coeficiente de atrito 

de um escoamento a partir do conhecimento do comprimento, do diâmetro e da rugosidade do tubo, 

bem como da temperatura e velocidade de escoamento do líquido e o valor do coeficiente de 

viscosidade cinemática. A definição do problema em Hidráulica estudado exigiu fundamentação 

teórica que abrange conhecimentos de fenômenos de transporte aplicados à hidráulica, portanto, se 

fez necessário o estudo de bibliografias básicas e avançadas gerando cálculos mais precisos e 

confiáveis. A metodologia para a definição do problema seguiu os seguintes passos: conhecer as 

dificuldades algébricas dos problemas a serem resolvidos; executar a resolução manual de exercícios 

práticos comuns em problemas da hidráulica, utilizando os cálculos, fórmulas e tabelas; elaborar 

programas computacionais que se apliquem aos modelos matemáticos resolvidos; fazer o 

comparativo entre os resultados encontrados manualmente com os computacionais. Os resultados 

asseguram qualidade, agilidade e confiabilidade aos cálculos envolvidos, na resolução de problemas 

de sistemas hidráulicos, dando condições ao engenheiro de visualizar, conferir e até analisar 

alterações que possam ser realizadas no projeto inicial, e para a construção do protótipo foi 

necessário realizar uma análise aprofundada das equações de Colebrook-White, Swamee-Jain, 

Flamant e Sousa e Sá Marques. A equação de Swamee-Jain calcula o fator de atrito (f) sem 

restrições quanto ao regime de escoamento, número de Reynolds e rugosidade relativa, porém os 

projetistas ainda relutam em utilizá-la, devido ao número reduzido de estudos sobre esta equação, 

podendo ocorrer desvios capazes de condenar um sistema de irrigação, seja pelo 

superdimensionamento, elevando os custos, seja pelo subdimensionamento, resultando em vazões e 

pressões inferiores às projetadas. Por outro lado, a equação de Colebrook-White é a mais utilizada 

atualmente sendo somente aplicável a regimes turbulentos lisos e rugosos e tem um erro de 3 a 

5%. Entende-se que mais estudos são necessários, mas a partir das análises das diversas fórmulas, 

nota-se grande potencial para avanço no campo da hidráulica em relação às perdas de carga a fim 

de aprimorar o sistema e proporcionar cálculos mais fáceis e confiáveis para os diversos tipos de 

usuários. 
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