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Sedimentação é uma operação que torna possível a separação de misturas sólido-líquido em duas 

partes distintas: líquido clarificado e uma parte densa que contém grande concentração de sólidos. 

Usando taninos para sedimentar o caldo de cana-de-açúcar identificou-se uma nova possibilidade de 

purificação. Taninos são polifenóis classificados como polímeros naturais, com capacidade de 

coagular e flocular, ajudando na separação de impurezas. 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 3 variáveis independentes, sendo o tempo de reação, 

concentração de tanfloc e temperatura de operação, definindo-se o fatorial 2³, incluindo 3 repetições 

no ponto central, totalizando 18 ensaios. O tempo de reação utilizado no projeto de experimentos 

variou-se entre 55 minutos e 65 minutos. Já a concentração de tanfloc foi de 145 mg/100g de caldo 

cru à 155 mg/100 g de caldo cru.  A temperatura sofreu variações entre 20ºC à 30ºC. Ao realizar a 

decantação inicial de impurezas notou-se que o resultado das análises de grau brix, absorção de cor, 

pol e pH foram conclusivas. A separação mostrou-se eficaz, com fases bem distintas. O pH se 

manteve estável, o brix teve um leve aumento e a cor do caldo teve uma clarificação acentuada 

comparado com o caldo ‘in natura’, mesmo que ainda se apresente turva. Isto mostra que é 

possível separar impurezas contidas no caldo usando taninos. Todas as representações foram 

destacadas em gráficos para melhor compreensão dos resultados. 

 

Palavras-chave: Sedimentação. Tanfloc. Açúcares. 
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A beterraba sacarina no continente Europeu consiste em uma antiga cultura de produção de açúcar 

e álcool. A beterraba sacarina é uma planta da família Chenopodiaceae, com alto teor de sacarose, 

cerca de 21% com grande potencial na produção de etanol. Efetuou-se o plantio das beterrabas 

sacarinas para realização dos experimentos. O objetivo deste trabalho foi comparar a eficiência de 

dois métodos de extração de sacarose de beterraba sacarina cultivadas com sementes importadas 

da Europa. Métodos utilizados na extração de sacarose. 1) Extração de solúveis de fatias com água a 

temperatura de 70°C. A massa de 195,2 g de beterraba foram seccionadas obtendo fatias com 

média de 5 mm de espessura. A beterraba apresentou densidade de 1,004 g/cm3. Foi obtida a 

porcentagem de sólidos solúveis na solução obtida da extração, utilizando um refratômetro calibrado 

em graus Brix. Para quantificar a porcentagem efetiva de sacarose usou-se método analítico. A 

porcentagem de sacarose é igual a porcentagem de sólidos totais multiplicada pela fração de açúcar. 

As fatias foram adicionadas em um béquer contendo 200 gramas de água e usando uma chapa 

aquecedora (STIRRER/hot plate) efetuou-se aquecimento com agitação usando impulsor magnético. 

Ao longo da extração quantificou-se o grau brix da solução em função do tempo de extração. O 

rendimento, de extração foi calculado obtendo-se os sólidos solúveis extraídos (totais) dividido pela 

massa de beterraba.2) Extração com desintegração da beterraba usando multiprocessador. Nesse 

método foi feito a desintegração da beterraba usando um multiprocessador (Mondial Vitamix L30). 

Foi usada uma proporção de 1:1 em massa de beterraba para água na temperatura de 25°C. Após o 

processamento, o caldo foi filtrado usando um filtro confeccionado com tecido de algodão, e lixiviado 

até completar uma massa selecionada de solução de 400 ml. Na sequência foi efetuada a medida do 

grau Brix. A massa de beterraba multiplicada pela porcentagem efetiva de sacarose é igual massa 

máxima de sacarose no caldo. Os resultados dos experimentos realizados indicam que a sacarose 

consistiu em 80% dos sólidos solúveis. A porcentagem de sólidos solúveis contidos na beterraba foi 

de 18%, a qual continha 15% de sacarose açúcares redutores (glicose e frutose). Na extração de 

sacarose das fatias de beterraba a massa de sólidos solúveis obtida foi de 2 gramas e o rendimento 

de extração de sólidos 5,5%.  Na extração usando o multiprocessador, o brix obtido foi 8,5%, 

contendo 7,2% de sacarose, o que possibilitou o cálculo do rendimento de extração de 84,7%. 

Pode-se verificar a partir dos métodos realizados que extração de sacarose desintegrando a 

beterraba possibilitou eficiência de 85% usando agua a 25°C. A extração usando fatias com 5 

milímetros de espessura possibilitou eficiência de 5,6% usando água a 70° C. Conclui-se que a 

redução do tamanho de partículas possibilita aumento expressivo da eficiência de extração. 

 

Palavras-chave: Beterraba sacarina. Cinética de extração. Sacarose. 
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A diversificação da matriz enérgica brasileira, dependente dos combustíveis de origem fóssil, é 

importante na atualidade, devido a necessidade de desenvolvimento sustentável. Neste cenário que 

surgem os biocombustíveis com crescente destaque e importância.  Os biocombustíveis de origem 

vegetal, são utilizados como fonte de energia alternativa aos combustíveis de origem fóssil e 

acarretam menos prejuízo ao meio ambiente. O presente trabalho tem por objetivo produzir álcool 

etílico, usando sacarose extraída da beterraba sacarina (Beta Vulgaris.L), por fermentação. A 

beterraba sacarina apresenta sacarose, na faixa de 16% a 21% que se equipara a cana-de-açúcar, 

que no Brasil é a principal matéria-prima utilizada na produção de etanol. Para extração da sacarose 

utilizou-se: 1) A beterraba seccionada em finas fatias de 5 milímetros e submetidas à lixiviação com 

água aquecida na temperatura de 78ºC. 2) Pelo método de desintegração da beterraba usando um 

multiprocessador contendo água a 70ºC. O caldo obtido da desintegração mecânica foi submetido a 

clarificação com hidróxido de cálcio para a precipitação de resinas, extratos e compostos 

indesejáveis, como sais de ácidos orgânicos. Posteriormente, foi filtrado por gravidade usando um 

filtro e papel de filtro. O mosto filtrado foi inoculado com a levedura Saccharomyce cerevisiae 

Fleischmann, pré-ativada na temperatura 30ºC durante 10 minutos, com agua na proporção 1:1 

(em massa). A levedura foi inoculada no mosto, na proporção de 20 g de levedura/ litro de mosto, 

mantendo a fermentação por 48 horas. O fermentado foi submetido à destilação fracionada 

utilizando coluna de fracionamento de Vigreux, com vaso de destilação de 1000 mL. Na extração por 

desintegração obteve-se um rendimento de 84,7% de extração do açúcar, já no processo por 

lixiviação obteve-se um rendimento de 5,6 %. Utilizou-se para fermentação o caldo com 7,2 % de 

açucares obtido no método de desintegração, pois este apresentou maior eficiência na extração.  O 

mosto clarificado foi filtrado e posteriormente submetido à fermentação. O fermentado obtido 

apresentou 1,6°GL, quantificado com um alcoômetro Gay Lussac calibrado. Após a destilação o 

produto foi analisado quanto ao teor de etanol e de cada 400 mL de mosto obteve-se 200 mL de 

álcool etílico a 10 GL com pH 6. O processo apresentou uma eficiência de 95 % na obtenção de 

etanol. No desenvolvimento da pesquisa realizou-se produção de álcool etílico a partir da sacarose 

extraída de beterrabas sacarinas cultivadas e obteve-se um rendimento alcoólico de 95%. A 

beterraba sacarina consiste em uma alternativa para a produção de biocombustíveis, que ganha 

cada vez mais destaque e importância reafirmando a grande necessidade de voltarem-se estudos e 

esforços para um desenvolvimento mais sustentável. 
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Muntingia calabura, encontrada ao sul do México, Caribe, América Central e América do Sul é uma 

planta que estudos preliminares indicam variadas características importantes, entre elas, as 

atividades antimicrobiana, antifúngica, antioxidante. Este estudo tem como objetivo realizar um 

estudo fitoquímico da espécie, avaliando o potencial antibacteriano dos extratos brutos frente a 

bactérias causadoras de infecções no trato urinário. As análises microbiológicas foram realizadas em 

parceria com o Laboratório de Microbiologia da Universidade de Uberaba. O potencial antimicrobiano 

das amostragens do material vegetal (casca e frutos) foi determinado frente aos microrganismos 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os extratos metanólicos da casca da espécie vegetal 

apresentaram atividade antimicrobiana frente aos dois microrganismos testados, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. Os demais extratos (hexânico e etanólico) da casca e dos frutos não 

apresentaram efeito antimicrobiano frente aos organismos testados. Todo material vegetal obtido 

por extração utilizando Sohxlet e por infusão, no decorrer do segundo ano de projeto e segundo o 

cronograma proposto, foi analisado quanto ao potencial antimicrobiano frente a bactérias 

causadoras da infecção urinária. Os resultados mais expressivos foram com os extratos metanólicos 

da casca da espécie vegetal, apresentando halos inibitórios em média de 0,5 mm, sendo que os 

extratos hexânico e etanólico não apresentaram quaisquer indícios de atividade antimicrobiana. 

 

Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Muntingia calabura. Escherichia coli. Staphylococcus 
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A gasolina usada como combustível, consiste em mistura de hidrocarbonetos formados por 

moléculas de 4 a 12 átomos de carbono, contendo, ainda, outros compostos. Uma série de 

parâmetros são realizados para avaliar a qualidade da mesma, sendo elas definidas pela ANP. O 

trabalho tem como objetivo avaliar as qualidades do combustível automotivo gasolina C comum 

comercializada em alguns postos na cidade de Uberaba MG, sendo que após as análises, os 

resultados obtidos serão comparados com os exigidos pela ANP. Foram totalizados 18 postos na 

cidade de Uberaba/MG, sendo recolhidos 2 litros de gasolina C comum de cada posto. Todas as 

amostras foram armazenadas em temperaturas em torno de 20ºC. Na característica do aspecto 

foram colocados 1000 mL da amostra em uma proveta de 1000 mL. Foi observado visualmente 

durante 15 minutos se notava a presença de substâncias em suspensão, e para a determinação da 

cor, observou-se a mesma na proveta. Na etapa de densidade, colocou-se a amostra em uma 

proveta de 1000 mL e imergiu-se um densímetro até atingir o equilíbrio. Na determinação de teor de 

álcool foram colocados 50 mL da amostra em uma proveta graduada de 100 mL, adicionando-se 50 

mL de solução cloreto de sódio 10%. Logo depois, tampou-se a proveta invertendo-a 

moderadamente por dez vezes, deixando-a em repouso por 15 minutos. Verificou-se que das 18 

amostras, 10 apresentaram-se na cor alaranjada, 7 na cor amarelada e 1 na cor rosada/salmão, ou 

seja, a maioria está dentro do padrão especificado, tendo apenas 1 amostra fora da especificação. 

Na especificação de aspecto todas as 18 amostras apresentaram-se isentas de impurezas, ou seja, 

estão de acordo com o padrão. Para a densidade não existe um padrão estabelecido, sendo a menor 

e a maior densidade encontrada de, respectivamente, 0,730 e 0,739. Os valores encontrados não 

apresentaram uma diferença significativa, sendo esses muito próximos. Para o teor de álcool é 

estabelecido o valor de 25% com tolerância de ± 1%, sendo o menor e o maior valor de 21 ± 1% e 

30 ± 1%. Dos 18 postos em termo de teor de álcool, apenas 10 apresentaram valor permitido pela 

ANP. Concluiu-se que a maioria dos postos está de acordo com as normas estabelecidas pela ANP, 

obtendo em termos de cor apenas 1 fora do padrão adequado, que é entre incolor e amarelada e 8 

com teor acima dos 26% já incluso a tolerância. Nos demais métodos não houve nenhuma 

divergência encontrada, sendo que para atender às normas estabelecidas é preciso que a ANP esteja 

sempre fiscalizando para que não ocorra nenhuma alteração que possa prejudicar o funcionamento 

dos automóveis.  
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O índice de elevadas quantidades de metais pesados disponíveis ao ambiente devido ás ações naturais e 

a atividades antropogênicas, é um fator preocupante, principalmente quando se trata do risco eminente 

de intoxicação ao homem e animais provocando impactos locais; agravando a saúde humana e a biota 

aquática. Sendo assim, e fundamental realizar periodicamente a analises da quantidade desses metais 

disponíveis e o monitorar o acúmulo evitando uma possível contaminação dos corpos d’água. Além de 

conscientizar a população local do descarte incorreto de agrotóxicos em lavouras, mal uso de frascos 

utilizados, sem nenhum tipo de tratamento, que por sua vez, contribui para a contaminação de águas e 

sedimentos locais. Para as amostras de água coletadas no rio Uberaba, foi realizado a correção de pH de 

cada amostra com adição de 40 gotas de ácido nítrico concentrado deixando o pH ideal para analise < 2,0 

e em seguida, identificadas, lacradas e enviadas para a análise espectrofométrica. As amostras de 

sedimentos após serem secas em estufa a 40°C por 24 horas foram fracionadas em tamises de abertura 

nominal de 850 µm. Após o fracionamento porções em torno de 1 grama de cada amostra foram 

transferidas para béquer de 100 ml. A cada amostra foram adicionados 10 ml de água régia. As amostras 

ficaram em repouso por 48 horas. Após esse processo, foram filtradas e seus volumes acertados para 50 

mL, em balão volumétrico, com água deionizada e enviadas para a análise espectrofométrica. Os 

resultados apontam satisfatórios quanto aos níveis de metais presentes na água e sedimentos. Água: foi 

encontrado traços de chumbo, cádmio e arsênio, porém, os valores máximos desses metais encontrados, 

não excedem os padrões da legislação. Devendo ser realizadas periodicamente, devido o metal ser 

extremamente prejudicial caso seus valores aumentem. Sedimentos: Ponto de coleta 1; Chumbo (Pb), 2 

mg/Kg, 1 mg/Kg,3 mg/Kg,5 mg/Kg,6; Cádmio (mg/Kg Cd) < 0,6 e Arsênio  (mg/KgAs) < 0,1 para ambos 

meses. Os níveis desses metais não extrapolam os limites máximos toleráveis estabelecidos. Ponto de 

coleta 2; Chumbo (Pb) 4 mg/Kg, 3 mg/Kg, 7 mg/Kg, 7 mg/Kg, 8 mg/Kg; Cádmio (mg/Kg Cd) < 0,6 e 

Arsênio (mg/KgAs) < 0,1 para todos os meses analisados. Apesar da concentração de Chumbo ser maior 

neste ponto não excede os padrões. De acordo com os resultados, a questão da concentração de Chumbo 

ser maior, um dos fatores dessa presença nos pontos coletados, pode ser devido a presença de indústrias 

próximas ao local e à maior densidade populacional, atividades antropogênicas além dos fatores naturais. 

Pode-se concluir que o trabalho desenvolvido teve como objetivo analisar o índice de metais pesados nas 

águas e sedimentos do rio Uberaba ao longo dos meses 08/2014 a 12/2014. Deve-se estudar e mitigar o 

acúmulo de metais pesados futuros rio analisado, pois há níveis de Chumbo, e aumentam com o passar 

dos meses, afetando a saúde dos seres vivos em geral dependendo do tempo de exposição e da 

concentração. 
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A característica populacional da vegetação de um bioma depende da qualidade do solo, das condições 

climáticas, da altitude/latitude, e do grau de preservação ou conservação da área. Os solos das matas 

ciliares apresentam variações nas características físico-químicas, micro e biológicas, em função do 

material de origem, do posicionamento no relevo, da umidade, entre outros fatores. Quanto às 

características químicas, as matas ciliares normalmente contêm solos mais ácidos e de maior 

concentração de K, Ca, Al, H+Al, compostos orgânicos e microrganismos. Quanto as características 

físicas, como densidade e classe textural, os solos das matas ciliares, favorecem a penetração e retenção 

da água e consequentemente o crescimento da vegetação, fazendo com que as matas ciliares sejam mais 

exuberantes que a vegetação do cerrado, mesmo estando a mata ciliar inserido neste bioma. O trabalho 

objetivou avaliar os atributos físico-químicos da mata ciliar do Córrego Borá, onde a preservação desta 

microbacia se faz necessária por ser a principal microbacia da sub-bacia do Saudade, afluente do rio 

Uberaba que abastece o município de Uberaba, MG. No fragmento de 3 ha (S19°34'29.4"S, 

WO47°57'33.6", WGS84), ao longo de 700 m de comprimento do curso d’água com mata ciliar 

conservada, foram coletadas em 28 parcelas permanentes (10x10 m), distribuídos aleatoriamente em 10 

níveis diferentes (“A” 883m até “J”853 m), amostras compostas de 0,5 kg do solo superficial (0-20 cm), 

sendo cada amostra constituída de 4 subamostras coletadas por parcela. Os ensaios realizados (n=3) 

foram avaliados estatisticamente: média, desvio padrão, teste t-Student e teste de Fisher. As 

características químicas do solo avaliado são: pH: 5,0(A) – 5,8(J); matéria orgânica (dag kg-1) 1,2(D) – 

5,8(I); P (mg dm-3): 0,4(A,B) – 18,1(H); K(mg dm-3): 49(A) – 120,3(E); Ca(cmolc dm-3): 0,2(B) – 

9,0(J); Mg(cmolc dm-3): 0,1(A, B, C) – 2,1(J); Al(cmolc dm-3): 0,6(E) – 2,5(I); H+Al(cmolc dm-3): 

3,6(D, E) – 14,7(I); Soma de bases(cmolc dm-3): 0,4(B) – 11,3(J); CTC(cmolc dm-3): 4,3(D) – 20,9(J). 

Quanto aos aspectos físicos a densidade apresentou-se constante (1,29±0,118 g/mL, a análise textural 

apresentou em %: areia 71,0(A) – 44,7(J); silte 11,0(A) – 29,0(J); argila 18,0(A) – 26,3(J).De maneira 

geral, os maiores valores de matéria orgânica, P, Ca, Mg e CTC foram encontrados nos níveis inferiores 

(G a J), sendo que o nível mais baixo (J) apresentou as melhores condições de fertilidade do solo. De 

acordo com a Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, o fragmento de mata ciliar em 

avaliado apresenta solo de textura média (15% a 35% de argila) com maior concentração de argila na 

parte inferior do fragmento, com presença de nascente. A variabilidade existente na fertilidade e teor de 

argila do solo na extensão da área estudada complementarão os estudos da relação solo/florística da 

microbacia do córrego Borá. 
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A madeira da espécie Eucalyptus citriodora é a principal matéria-prima para a indústria de papel e 

celulose no Brasil. A lignina é um polímero orgânico presente em madeiras e cascas dos vegetais que tem 

como principais funções a de sustentação e de defesa contra microrganismos. Na indústria de papel e 

celulose a lignina é descartada ou utilizada como fonte de energia. O trabalho teve como principal 

objetivo avaliar o potencial coagulante/floculante no tratamento de águas da lignina extraída da madeira 

de Eucalyptus citriodora comparando com o sulfato de alumínio, composto inorgânico e o Tanfloc, um 

polímero natural. Após coleta das amostras de Eucalyptus citriodora, foi separada a madeira da casca, o 

material foi transformado em serragem e feita a sua secagem em estufa de ar circulante. O material foi 

moído, seguido por uma análise granulométrica, para separação da fração retida entra as peneiras de 48 

e 60 meshes para remoção dos extrativos. Foi utilizada a extração em aparelho Soxhlet, utilizando como 

solvente ciclohexano, ciclohexano/etanol (2:1) e água. Após a extração foi quantificado o teor de 

extrativos presente na madeira. Para extração da Lignina de Klason a madeira livre de extrativos foi 

tratada com H2SO4 a 72% e posteriormente realizado aquecimento sob refluxo, finalizando com filtração, 

secagem e quantificação da lignina, teores de extrativos, e holocelulose presentes na madeira. As 

amostras de areia foram preparadas com água destilada com concentração de 10% (m/v) e em seguida, 

filtradas. A água superficial tinha como principais características: pH de 6,28 e transmitância de 61,6%. A 

transmitância foi analisada em espectrofotômetro digital em um comprimento de onda de 460 nm. Os 

resultados mostraram que a madeira possui teor de umidade, quantidades de lignina, extrativos e 

holocelulose de acordo com valores encontrados na literatura. Os resultados também avaliaram o efeito 

clarificador através do aumento da transmitância, por exemplo, uma amostra água límpida, apresenta 

uma transmitância em torno de 100%. Tanfloc e Sulfato de alumínio apresentaram resultados 

significativos (transmitância em torno de 80-89%) utilizando pouca quantidade de coagulante. Todas as 

combinações de coagulantes também apresentaram resultados positivos. A lignina apresentou um 

significativo aumento na transmitância quando utilizada em meio ácido (transmitância aproximada de 

82%). Em combinação com os outros agentes coagulantes mostrou-se eficiente também, mas essa 

eficiência pode estar associada a atuação dos demais coagulantes, já que em meio básico a lignina não 

apresentou resultados significativos. Uma que vez que o modo de extração influencia na estrutura final da 

lignina obtida, qualquer erro ocorrido durante esta etapa pode explicar o não funcionamento da lignina 

em meio básico. Sendo assim, mais estudos precisam ser realizados, mas a lignina além de ser fonte de 

energia, apresenta-se também como um promissor agente coagulante no tratamento de águas. 
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Um grande número de “curativos” é atualmente utilizado no tratamento de queimaduras, úlceras 

crônicas, etc. Há dois tipos de curativos: tipo seco e tipo molhado. Tem sido relatado que a cura 

com um ambiente úmido é mais rápida do que com um ambiente seco. O projeto teve como objetivo 

preparar biofilmes funcionais utilizando-se óleo essencial bioativo de Melaleuca alternifólia disperso 

em matriz NaAlg/glicerol para possivelmente ser utilizado como curativo medicamentoso. Os filmes 

de NaAlg/glicerol/Igepal foram preparados com 3 diferentes volumes de óleo essencial (0.1, 0.5, 1.0 

ml). A superfície e o grau de dispersão dos filmes NaAlg/glicerol/Igepal/ óleo essencial foram 

estudadas através de Microscopia Ótica. A avaliação qualitativa da liberação dos óleos essenciais a 

partir dos filmes em amostra de água e sua estabilidade/decomposição foram realizadas com óleo 

essencial de camomila azul devido à sua cor azul distinta. Para a atividade antibacteriana e 

antifúngica dos filmes foram avaliados diferentes microrganismos (Bactérias Gram-negativas: 

Escherichia coli, Bactérias Gram-positivas: Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, Fungos: 

Aspergillus Níger Penicillium sp). Observou-se que os biofilmes apresentam um bom grau de 

dispersão do óleo essencial. O filme com alta concentração de óleo (1,0 ml) se destacou dentre os 

demais, com uma porcentagem de inibição maior em duas das três bactérias testadas. Conclui-se 

assim que o filme pode ajudar na não disseminação de bactérias. Estudos futuros testarão os 

biofilmes in vivo (modelo animal). 
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A pesquisa explana de forma experimental sobre a inserção de fibras vegetais em concretos compostos 

de cimento Portland e agregados naturais, explanando a princípio, o embasamento que a análise possui 

de fomentar a cadeia de produção de concretos e seus derivados com materiais alternativos, 

estabelecendo matrizes no setor da agroindústria que, por sua vez, possibilita a inserção de insumos 

vegetais na produção do material estudado. Este processo de inclusão de materiais alternativos e 

sustentáveis na produção de concretos e derivados torna o custo de produção do material mais 

econômico e em contrapartida, sustentável. A transformação de resíduos em produtos para a indústria do 

concreto pode reduzir despesas e mitigar o impacto ambiental relativo à disposição e à extração de 

matérias-primas para a produção de clínquer (BESSA, 2011). Objetivou-se com a presente pesquisa, 

atestar a viabilidade da inserção da fibra da casca da mandioca em compostos cimentícios, em específico 

o concreto. Viabilizar estudos preliminares subsidiará aprimoramentos no protótipo hora experimentado, 

sendo o principal objetivo analisar os ensaios dos insumos utilizados no concreto e as respostas destes 

frente aos ensaios mecânicos obtidos. A caracterização do concreto sustentável embasou-se em ensaios 

característicos, a fim de caracterizar os insumos utilizados na pesquisa. Os insumos utilizados e, 

consequentemente, caracterizados por meio de ensaios foram: agregado miúdo (areia), agregado graúdo 

(brita), cimento e fibra vegetal (mandioca). Após a fase de caracterização destes insumos, norteou-se 

para a dosagem dos concretos com traços pré-definidos, seguindo como parâmetro de comparação traços 

de concretos usuais sem fins estruturais. Em uma última etapa, efetuou-se os testes e ensaios referentes 

à caracterização mecânica dos corpos de prova moldados na etapa anterior. As etapas explanadas foram 

assim executadas: 1.Planejamento/Execução dos ensaios: Agregado Miúdo. Os ensaios pertinentes a 

agregado miúdo foram regidos pelas seguintes normas: NBR NM 248, NM 52/09, NBR NM 45, NBR NM 30, 

NBR 7211, NM 26 e NM 27. Cimento - Os ensaios pertinentes ao insumo cimento serão regidos pelas 

seguintes normas: NBR NM 23/01. Fibras Vegetais. Para as fibras vegetais, em específico da casca da 

mandioca, realizou-se a determinação de sua massa específica e granulometria. Agregado Graúdo - Os 

ensaios pertinentes a agregado graúdo serão regidos pelas seguintes normas: NBR NM 248, NBR NM 45, 

NBR 7211 e NBR NM 53. A pesquisa obteve êxito quanto ao objetivo principal, de atestar a viabilidade da 

incorporação da fibra de mandioca no concreto, seja na substituição de agregados ou aglomerantes. 

Porém, observou-se ao decorrer do projeto que algumas diretrizes deverão ser exploradas de forma mais 

abrangente, como a questão da deterioração da fibra vegetal devido ao ambiente úmido que a mesma 

ficará exposta, adoção de moedores compatíveis com granulometrias específicas, resistências muito 

baixas incompatíveis com a utilização no mercado, além da realização de outros ensaios para análise mais 

complexa dos dois insumos, indo além da granulometria. 
 

Palavras-chave: Concreto fibra mandioca. Concreto sustentável. Concreto ecológico. 
 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 121 

ENG011 - Estudo sobre a viabilidade do emprego do Microcad em elementos pré-
fabricados 
 

 

Apresentador: NETTO, João Pereira de Andrade 

Orientador: SOUZA, Luiz Humberto de Freitas 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 

A evolução da demanda da construção civil induz o aumento da densidade tecnológica nas obras, 

que pode ser exercido em todos os fatores constituintes da área. O concreto armado, por ser o 

material de maior uso nas construções em todo mundo, torna-se alvo de várias tentativas de 

evolução eficiente, sendo o CAD (Concreto de Alto Desempenho), a de maior expressão dos últimos 

tempos, pois oferece uma eficiência consideravelmente superior ao concreto convencional. A partir 

do conceito do CAD, foi proposta uma nova mistura, o MicroCAD, que tem por principal 

característica substituir quantidade de material por desempenho da peça estrutural, utilizando 

agregado miúdo, aglomerante, água e aditivo superplastificante. No MicroCAD, pode-se chegar a 

resistências de até 110 MPa com emprego de adições e aditivos superplastificantes, sendo que este 

último proporciona a diminuição da relação água/aglomerante e consequentemente a redução das 

seções de peças de concreto pré-fabricadas. Com isso foi realizado um estudo técnico sobre as 

características da mistura do Microconcreto e suas aplicações em elementos pré-fabricados, 

permitindo atender com mais eficácia o aumento de demanda de moradias e infra-estrutura. A partir 

de pesquisas de grandes projetos executados com o MicroCAD, realizou-se a dosagem de alguns 

traços-padrão e posteriormente fez-se a adequação dos traços para a região da pesquisa, 

realizando-se os testes em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR) aplicáveis para 

o controle dos agregados miúdos, da mistura do MicroCAD e moldagem dos corpos de prova 

cilíndricos. Com o desenvolvimento da pesquisa atingiu-se uma resistência de 60 MPa, em 

compressão simples e, obteve-se uma mistura com alta trabalhabilidade comprovada pelo ensaio de 

consistência com valor de espalhamento de 32,5 cm. Conclui-se que a utilização do MicroCAD 

otimiza a construção na moldagem dos artefatos com acabamento adequado e sem vazios na 

mistura. Ainda, que há a redução do peso da peça pela diminuição das seções, o que aumenta a 

praticidade na montagem e construção, promovendo um ambiente de trabalho limpo e com menor 

geração de resíduos, além de agregar tecnologia industrial, fatores que aumentam a qualidade e o 

controle dos materiais utilizados.  
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No Brasil, de acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), aproximadamente 85% da 

energia elétrica produzida é provida por usinas hidrelétricas. Mas, além dessa modalidade, observa-

se uma expansão da geração distribuída, principalmente com a utilização do setor de açúcar e 

álcool. E tanto em usinas hidrelétricas quanto na maioria das unidades de geração distribuída estão 

presentes os geradores síncronos. Associado a estes geradores está o regulador automático de 

tensão (AVR) que, em conjunto com a excitatriz, constitui o sistema de excitação do gerador. Este 

sistema é essencial ao funcionamento do gerador e do sistema de potência, pois é responsável por 

manter a tensão terminal da máquina. Diante disso, este trabalho visa analisar configurações de 

estruturas de controladores de tensão de geradores síncronos com o intento de compreender seu 

funcionamento. O AVR é um controlador que monitora a tensão terminal do gerador e a ajusta aos 

níveis desejados por meio do controle da tensão de saída da excitatriz que é a tensão aplicada ao 

enrolamento de campo. Esta tensão determina a corrente que produz o fluxo magnético e que por 

sua vez controla a tensão de saída do gerador. O critério que diferencia os tipos de sistemas de 

excitação é o tipo de excitatriz empregado. Apesar da excitatriz de corrente contínua (DC) 

apresentar problemas de desgaste com o tempo, ainda é utilizada. Os outros tipos são a excitatriz 

de corrente alternada (AC) e a estática (ST). A excitatriz AC é um alternador empregado em 

conjunto com retificadores controlados ou não. Uma excitatriz ST possui apenas elementos 

estáticos, frequentemente transformadores e retificadores.  Definidos os tipos de excitatriz e os 

outros elementos do sistema de excitação executa-se a modelagem matemática de cada um 

separadamente e, após isto, é possível analisar os modelos completos de AVR fornecidos na forma 

de diagramas de blocos. A norma 421.5-2005 IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e 

Eletrônicos), estabelece modelos recomendados de AVR para estudos de estabilidade. A primeira 

destas práticas recomendadas data da década de 1960, sendo que estes modelos completos foram 

descritos após a modelagem dos principais componentes do sistema de excitação. Analisando os 

diferentes modelos de AVR é possível constatar que eles possuem um funcionamento semelhante: a 

tensão terminal do gerador é medida e o erro entre ela e a tensão de referência é transformado 

para um valor contínuo e aplicado à excitatriz que alimenta o enrolamento de campo para ajustar a 

tensão terminal. Observa-se que os modelos do tipo ST possuem constantes de tempo 

significantemente pequenas, por não possuírem atrasos devido a elementos rotativos. Por outro 

lado, a tensão de saída da excitatriz é limitada pela tensão terminal. Diante da análise realizada é 

possível compreender o funcionamento dos diferentes tipos de AVR, habilitando profissionais da área 

para estudos a respeito de controle de tensão de geradores síncronos. 
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Frente à geração da economia, cabe ao ser humano buscar processos que minimizem os gastos de 

recursos para a execução das atividades diárias em todos os campos do conhecimento. A construção 

civil por se tratar de uma das áreas que mais consomem materiais e recursos nos seus processos 

(LISBÔA, 2014), é uma das que mais necessita de renovação nos seus parâmetros teóricos e 

práticos. Dessa forma esse trabalho tem como objetivo mostrar um estudo que apresenta o ganho 

de conforto térmico através do uso de estratégias construtivas, como a elevação do pé direito. Foi 

realizado um estudo dos códigos de obra para verificar se as alturas mínimas dos pés direitos 

estavam de acordo com parâmetros de conforto térmico, posteriormente, foram realizados 

experimentos de umidade, de temperatura de bulbo úmido e seco nas salas de estar de duas 

residências de terrenos vizinhos que possuem alturas de pé direito diferentes. Por último, realizou-

se uma análise estrutural da altura dos pilares em relação ao índice de esbeltez, que representa a 

relação do comprimento de flambagem pelo raio de giração do eixo de menor inércia, para saber até 

que altura é viável a elevação do pé direto sem que seja necessária a utilização de pilares muito 

robustos. As alturas mínimas de pé direito para sala de estar de acordo com os códigos de obra 

estão da seguinte forma Brasília 2,5 m; Curitiba 2,4 m; Manaus 2,8 m; Salvador 2,6 m e Uberaba 

2,5 m, dessa forma percebe-se que há uma variação muito pequena entre os valores das alturas 

mínimas. Na análise dos experimentos de temperatura realizados nas duas residências, observou 

que a residência 2 (casa com pé direito mais elevado) apresentou temperaturas mais amenas nos 

três períodos de testes, e em relação a análise estrutural de um pilar exemplo de seção de 14x30 

cm que se encontrava bi apoiado, chegou-se à conclusão que poderia ter um pé direito de até 

3,64m sem que fosse necessário fazer nenhum reforço na estrutura ou utilização de pilares com 

seção muito robusta. No estudo realizado a partir de testes de temperatura e umidade relativa do 

ar, foi mostrado, que ao utilizar métodos construtivos como pé direito mais alto, promove um 

decréscimo nas temperaturas internas e um acréscimo na umidade, provando a eficácia do 

planejamento de soluções construtivas. Na análise dos códigos de obras ficou claro que os valores 

das alturas mínimas exigidas não condizem com as necessidades climáticas da região, visto que as 

alturas praticamente seguem um padrão. No exemplo de pilar em estudo ficou claro que o motivo 

das exigências dos códigos de obra analisado não está relacionado com as restrições impostas pelo 

projeto estrutural, uma vez que poderia aumentar pelo menos 84 cm nas alturas mínimas 

analisadas sem necessitar de reforço na estrutura. 
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A acessibilidade é indispensável para a inclusão social plena, sendo definida como a locomoção 

segura, confortável e autônoma. Muitos edifícios, julgados públicos, não são tão públicos assim. O 

edifício em estudo foi o Mercado Municipal de Uberaba, que é tombado pelo patrimônio histórico, 

centro popular gastronômico, cultural e de compras, ponto turístico na cidade, justamente pela 

posição importante na história de Uberaba que é por ele ocupada. A inclusão social é bem elaborada 

nos projetos e leis, porém na realidade ela ainda está longe de acontecer. Com auxílio de trenas 

(métrica e eletrônica), pranchetas, computadores e câmeras fotográficas, o edifício foi dimensionado 

e observado, levando em consideração os itens básicos para acesso contidos na ABNT NBR 9050 - 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Verificamos como 

inadequações, uso do vão livre de passagem como depósito ou vitrine, obstruindo a passagem, 

acesso ao mezanino apenas por escada, impossibilitando o acesso a pessoas com mobilidade 

reduzida, ausência de pisos táteis que são essenciais para que um portador de deficiência visual se 

locomova com autonomia, ausência de sinalização e informações gráficas para deficientes auditivos, 

rampas de acesso ao prédio deterioradas e/ou utilizadas para outra finalidade, presença de 

obstáculos fixos no passeio que dá acesso ao mercado, obstruindo a passagem, instalações 

sanitárias fora do padrão exigido pela norma regulamentadora. Após o dimensionamento e 

observação do edifício, constatamos que ele não pode ser considerado acessível, devido a 

numerosas inadequações. Sendo assim, é necessária uma adequação do edifício para que a 

acessibilidade seja real e a inclusão social seja promovida de fato. Conscientizar os profissionais da 

área de Engenharia Civil a realizar obras com planejamento voltado para acessibilidade e promover 

a inclusão social plena é o objetivo principal deste trabalho, apontar as dificuldades encontradas por 

portadores de algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida, faz com que as pessoas vejam 

de forma clara como atitudes simples podem facilitar a vida de todos. 
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O Brasil possui uma malha rodoviária extensa e importante para o processo de transporte, 

abastecimento e logística entre as regiões. Destaca-se, neste contexto, a região Sudeste, que 

apresenta a maior malha rodoviária do país. No estado de Minas Gerais, por exemplo, há mais de 

7.689 km de rodovias federais; no entanto, as estradas se encontram em situações críticas de 

conservação e manutenção. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), em 2010, 27,5% das estradas controladas pela União no estado estavam em 

condições ruins ou péssimas. As pesquisas recentes da Associação Brasileira de Prevenção dos 

Acidentes de Trânsito mostram que o número de mortos nas rodovias federais no estado de Minas 

Gerais, em 2010, foi de 1.356, e, em 2011, 1.277. Só em Belo Horizonte foram 217 mortos. Mesmo 

com a pequena diminuição do número de mortos nas rodovias federais do estado, o número assusta 

e proporciona uma reflexão acerca da necessidade de uma solução para a melhoria das estradas. A 

utilização de pneumáticos em ligantes asfálticos para pavimentação de rodovias é um processo 

promissor e com grandes perspectivas nos âmbitos tecnológico e ambiental. Primeiramente, ocorreu 

o estudo detalhado de material bibliográfico sobre os processos de adição da borracha em massa 

asfáltica, detalhando, por meio de pesquisas, qual processo é o mais usado em nosso país. Foi 

estabelecido qual seria o ideal para nosso estado, a partir de um estudo da bibliografia selecionada e 

das pesquisas na área de recursos e viabilidade tecno-econômica do estado de Minas Gerais. A partir 

dos resultados foram criados resumos e relatórios acerca da aplicação do asfalto-borracha.  

Realizou-se um estudo sobre a história do asfalto-borracha no Brasil, com enfoque no nosso estado, 

estabelecendo um levantamento completo da malha rodoviária do estado de Minas Gerais que 

necessita de recapeamento ou pavimentação. Foram compreendidos, de forma ampla, os processos 

de incorporação de pneumáticos em massa asfáltica existentes. O projeto, até então, tem cumprido 

o objetivo de provar os benefícios do asfalto-borracha e apresentar os ensaios laboratoriais que 

serão feitos ao longo deste ano para a obtenção dos índices ideais. Em relação à sustentabilidade, as 

pesquisas de campo já estão sendo realizadas. Os estudos bibliográficos comprovaram que o uso de 

pneus inservíveis em ligantes asfálticos para pavimentação de rodovias é uma técnica promissora 

para o estado de Minas Gerais e obteve, durante suas primeiras aplicações, benefícios estruturais e 

ecológicos. No que diz respeito à mecânica do asfalto, a incorporação da borracha apresentou 

melhoras como a redução do envelhecimento, o aumento da flexibilidade e do ponto de 

amolecimento e a redução da susceptibilidade térmica. A sustentabilidade é um ponto marcante no 

processo. Seu benefício foi comprovado uma vez que a pavimentação de um quilômetro representou 

o uso de até mil pneus. 
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O Steel Framing consiste em um sistema promissor mostrando ser uma resposta inovadora à 

construção civil atual, levando em consideração a questão ambiental, econômica e social. Tem sua 

origem no século XIX, com o Wood Framing nos EUA, devido à demanda de construção de um 

grande número de casas em reduzido tempo. Utiliza um esqueleto estrutural fabricado com aço 

galvanizado formado a frio e fechamentos verticais com chapas delgadas. O produto final é 

construído e disponibilizadas em pouco tempo, com alto grau de segurança, custo relativamente 

baixo e alto controle de qualidade, atendendo as expectativas tecnológicas. O presente trabalho, por 

meio de pesquisa, levantamento bibliográfico e orçamento, foi realizado para compreender o que é o 

sistema construtivo e para comparar o custo-benefício da construção de uma casa popular de 

alvenaria convencional com o de uma casa construída no modelo Steel Framing do mesmo nível, 

analisando a situação da normatização atual, mão de obra, tempo de construção, materiais e 

técnicas utilizadas, desafios de implementação e expansão do sistema, controle de qualidade e 

questões ambientais pertinentes nos dias atuais. Conta com o uso de materiais simples e disponíveis 

no Brasil, suas etapas de montagem são minuciosas e devem ser seguidas corretamente para evitar 

patologias.  Há normas para as partes do sistema individualizadas e o sistema como um todo conta 

com o SINAT e DATec para controle e conformidade. Uma casa em Steel Framing fica pronta em, 

aproximadamente, um mês depois que os serviços iniciais e de infraestrutura forem concluídos, com 

uma equipe de doze funcionários em funções diferentes e tendo mais de um serviço executado 

simultaneamente sem interferência. Embora algumas etapas tenham um custo maior, como a 

supraestrutura, o gasto é compensado com a não necessidade de quebra de paredes para as 

instalações hidráulicas e elétricas e regularização de superfícies com chapisco, emboço e reboco. Por 

usar materiais leves e utilizar menos material por volume construído, o Steel Framing é um sistema 

construtivo a seco bem estruturado, a montagem é rápida com a obra limpa e seca, minimizando o 

uso dos recursos naturais e geração de entulhos. A execução das casas requer mão de obra 

qualificada, contudo essa mão de obra terá melhores condições de trabalho no canteiro de obra. Seu 

custo pode ser um pouco mais elevado que de alvenaria convencional, dependendo da proporção da 

obra, entretanto são maiores os ganhos com a redução de tempo, agilidade, produtividade e 

qualidade dos materiais empregados, e conforme o sistema se difunde os preços tendem a baixar. O 

Steel Framing destaca-se na construção de casas populares por sua versatilidade, sendo que uma de 

suas principais vantagens é ser um sistema construtivo industrializado de alta qualidade e 

produtividade que otimiza o uso dos recursos, atendendo às necessidades atuais. 
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Em águas residuais, a presença de íons metálicos pode retardar a degradação, natural ou em 

sistemas de tratamento, de contaminantes orgânicos. Por outro lado, a eficiência da recuperação do 

metal também é reduzida pela presença de espécies orgânicas. O EDTA é um poderoso agente 

quelante encontrado em águas residuais, que promove a complexação de íons metálicos bivalentes 

e trivalentes, formando complexos com grande estabilidade, por isso apresenta a capacidade de 

perturbar a especiação de metais no meio ambiente, de influenciar a biodisponibilidade dos mesmos 

e pode solubilizar metais radioativos aumentando sua mobilidade no ambiente. O objetivo do 

trabalho é desenvolver um processo de tratamento eletroquímico que promove a remoção de 

agentes quelantes, como o EDTA, complexados com o íon Cu(II). Como também, a recuperação do 

Cu(II) complexado na forma de metal, produzindo assim um material de valor agregado. Os 

experimentos envolveram a técnica eletroquímica de eletrólise galvanostática (corrente constante). 

A análise de formação de produtos e consumo de reagentes foi realizada pela técnica de 

espectroscopia na região UV-vis para determinação da concentração de complexo EDTA-Cu(II). Para 

isso foi feito um planejamento experimental fatorial com oito experimentos, no qual os parâmetros 

densidade de corrente, espaçamento entre os eletrodos e fluxo, foram variados entre seus valores 

máximos e mínimos estabelecidos. Foram utilizados em cada experimento quinhentos mililitros de 

uma solução inicial de EDTA-Cu(II) com concentração de 5 mmol/l e pH igual a 4,5.Em todas as 

condições, explícitas no planejamento experimental, houve degradação do complexo, ou seja, a 

concentração diminuiu em função do tempo, indicando que o complexo foi degradado e parte do 

cobre livre em solução foi depositado no cátodo da célula eletroquímica. No entanto, a condição 

ótima para a degradação eletroquímica é a “condição 6”, que possui densidade de corrente e fluxo 

máximos e espaçamento mínimo. Essa condição apresentou, também, a maior quantidade de cobre 

metálico depositado no cátodo, equivalente a 38,4 miligramas. Conhecendo a condição ótima, foi 

realizada a degradação eletroquímica foto-assistida. A degradação do complexo foi mais efetiva, ou 

seja, enquanto na degradação eletroquímica houve redução de 25% na concentração de complexo, 

na foto-assistida houve redução de 35,6%. Análises de pH e condutividade mostraram que esses 

valores foram crescentes em função do tempo de degradação e o potencial da célula foi mantido, 

praticamente, constante em cada degradação. Tanto o processo de degradação eletroquímica, 

quanto o processo de degradação eletroquímica foto-assistida foram capazes de degradar o 

complexo EDTA-Cu(II). No entanto, o processo foto-assistido apresentou taxa de degradação maior. 
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Desde meados de 1960, a economia mundial passou por várias transformações, especialmente 

quanto aos padrões de consumo e apropriação de recursos naturais na fabricação de bens. A 

percepção da ameaça de grandes problemas ambientais e de que os recursos naturais são limitados 

provocou mudanças de comportamento na sociedade (CURY, 2011), inclusive na economia, 

iniciando trabalhos de pesquisa a fim de se propor modelos econômicos capazes de atribuir valor 

monetário ao uso/existência dos recursos naturais. Ao conjunto destes modelos denomina-se 

Valoração dos Recursos Naturais. O Método de Valoração Contingente - MVC – é baseado na 

disposição a pagar (DAP) e foi aplicado no Parque do Sabiá, situado no Município de Uberlândia, 

para se estimar o valor do uso recreacional do local. Para tanto, foi aplicado um questionário aos 

seus usuários, contendo 20 perguntas, cujas respostas foram importadas para o software GRETL 

para análise da sua significância estatística através do modelo matemático de regressão linear 

conhecido como LOGIT.A saída de dados deste modelo, considerando a DAP com variável 

dependente e revelou que as variáveis idade, nível de escolaridade e renda foram estatisticamente 

significativas à 1%, o sexo dos entrevistados, à 5% e o zoneamento dos usuários e o conhecimento 

acerca da importância ambiental, à 10%. Assim, foi verificado que o perfil das pessoas que mais 

estão dispostas a desembolsar algum valor pela importância do Parque é: mulheres (96%), jovens 

(-135%), com menor grau de formação acadêmica (-42%), de classes sociais mais altas (70%), 

residentes nas zonas mais próximas ao Parque (36%) e que costumam ir com pouco ou nenhum 

acompanhante (64%). Estes resultados conduziram uma associação de que a missão ambiental do 

Parque está fortemente ligada ao seu papel social, pois muitas pessoas frequentam o ambientam 

pelo convívio, pela possibilidade de praticarem atividades físicas gratuitamente, por ser um 

ambiente adequado a qualquer faixa etária. A DAP variou de R$0,00 e R$ 250,00 e, o DAPu obtido 

foi de R$ 26,54, que multiplicado pela quantidade de visitantes diária durante um dia útil resulta em 

R$ 265.400,00, isto revela o reconhecimento da importância daquele ambiente para a população, 

mesmo para aqueles que não são frequentadores assíduos. 
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Com o crescimento da população mundial, as mudanças de vida do ser humano e o aumento do consumo 

de bens e serviços, ocasionou-se um crescente aumento na produção industrial para transformação dos 

produtos básicos e necessários no dia-a-dia do homem. No entanto, estudos demonstram que para 

atender à necessidade humana, será imprescindível um planejamento estratégico visto que para 

aumentar a produção industrial é necessário o emprego maciço de recursos energéticos. Logo verificou-se 

a importância de analisar os efeitos das mudanças climáticas e a capacidade de geração de energia 

hidrelétrica no setor industrial, mais especificamente o setor da indústria metalúrgica no estado de Minas 

Gerais, considerando a aplicação aos diversos processos produtivos. Portanto, o presente trabalho tem 

por objetivo avaliar os efeitos causais da capacidade de oferta da energia elétrica no desempenho 

industrial. A metodologia utilizada consistiu em organizar as séries temporais em dados de corte, 

compreendendo um período entre janeiro de 1996 a dezembro de 2013 totalizando 216 dados para cada 

série analisada referindo-se a produção industrial - metalurgia básica - quantum – índice (média 2002 = 

100), a produção da indústria geral no mesmo índice, pluvosidade média em milímetros, consumo de 

energia na região sudeste, na indústria geral e geração de energia hidrelétrica em (GWH). Os 

procedimentos de análises das séries, basearam-se na execução do teste de raiz unitária (Teste Dickey-

Fuller Aumentado – ADF), com objetivo de verificar por meio de um modelo auto regressiv a 

estacionariedade das séries temporais e na estimação de defasagens à partir do Critério Bayesiano de 

Schwars (BIC).Após as análises verificou-se que, mesmo de modo empírico, um choque na geração de 

energia hidrelétrica na ordem de 10%, deve impactar o aumento da capacidade de produção da indústria 

metalúrgica básica em aproximadamente 5,4% e de aproximadamente 4,6% na geração de divisas pelo 

setor industrial brasileiro, considerando dois meses de defasagens. O modelo VAR permitiu verificar ainda 

que, um aumento de 10% na geração de energia hidrelétrica, impacta em um significativo aumento de 

3,36% no consumo de energia elétrica na região de pesquisa, sendo que este valor no mês posterior com 

os mesmos 10% de aumento na geração de energia representou efeito negativo de 2,20%.Há portanto, a 

necessidade iminente de se propor um planejamento estratégico para o consumo doméstico e industrial 

de energia elétrica que é base para a manutenção do padrão de urbanização das grandes cidades 

brasileiras. Denota-se a preocupação de especialistas quanto à efetividade de políticas públicas para 

diversificação e investimentos tecnológicos modernizantes para o setor energético brasileiro. Além disso, 

a análise conjuntural econômica, proposta e discutida nesse trabalho, quando desdobrada para outros 

setores, pode contribuir para a investigação de efeitos nas mudanças climáticas e na capacidade da 

produção industrial. 

 
Palavras-chave: Indústria brasileira. Mudanças climáticas. Modelo VAR. 

 
Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 130 

ENG020 - Estudo dos impactos das variáveis climáticas na produção de grãos para 
estado de Minas Gerais a partir de modelos econométricos (VAR, MQO e 

Ricardianos) 
 

 

Apresentador: AMORIM, Lara Letícia Galdino 

Orientador: ALMEIDA, Fabrício Pelizer de 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

 

 
Dentre outras variáveis que incidem sobre a discussão em torno da produção de alimentos, destaca-se a 

importância de um estudo que considere os efeitos das mudanças climáticas e que permita avaliar e 

redirecionar as estratégias de políticas públicas em prol da sustentabilidade produtiva local. O presente 

trabalho tem a finalidade de avaliar a capacidade de transmissão dos efeitos das variações climáticas no 

Estado de Minas Gerais para o setor de grãos, com enfoque no cultivo, comercialização e estocagem de 

milho. A metodologia consistiu em um estudo conjuntural de séries temporais anuais, compreendendo o 

período de janeiro de 1976 a dezembro de 2014, descritas na pesquisa como: índice de preço recebido 

pelo agricultor rural (IPRA), a produção (PRODUCAO) e área plantada de milho (AREA), a estocagem 

desse grão por aquisições do Governo Federal (EST. AGF), temperatura média (TEMP) e precipitação 

(PPTA). Os procedimentos metodológicos que se seguiram foram o teste de raiz unitária Teste Dickey-

Fuller Aumentado, e a estimação de defasagens tendo como referência o Critério Bayesiano de Schwarz. 

As decomposições das séries de interesse no modelo autorregressivo para o estado de Minas Gerais, bem 

como os gráficos de transmissão, foram gerados pelo programa GRETL. Obteve-se um modelo auto 

regressivo (VAR) com uma defasagem, utilizando o conjunto de séries estacionárias incluídas os 

componentes constante e tendência. A saída de dados do modelo, permitiu afirmar que um aumento de 

10% na temperatura média anual nas regiões do estado consideradas na pesquisa, impacta na redução 

de aproximadamente 20% no preço recebido ao agricultor de milho, com um ano de defasagem. Outra 

questão analisada foi a relação entre a precipitação média anual e estocagem pública de milho por 

aquisições do Governo Federal, onde pode-se inferir que um aumento de 10% na precipitação nas regiões 

do estado consideradas no projeto, impacta no aumento de 0,6% na estocagem do milho. O debate 

quanto o quadro de a segurança alimentar no país talvez seja o principal alvo dessa pesquisa, em função 

da preocupação iminente quanto às mudanças climáticas, em grande parte causada pelas atividades 

antrópicas e seus desdobramentos na área produtiva alimentar e na formação e constituição de estoques 

públicos. Á partir desse estudo pode-se verificar a importância da regularidade de chuvas e da variação 

de temperatura no cultivo do milho, afetando decisivamente na produtividade e qualidade dos grãos. De 

modo geral, os impactos detectados a partir do modelo são de suma relevância para que se avalie a 

dependência do setor de grãos quanto os efeitos das mudanças climáticas. No entanto é preciso realizar 

pesquisas mais aprofundadas para mensurar essa dependência nos âmbitos econômico, social e 

ambiental, considerando outras variáveis, regiões e períodos por exemplo, tendo como enfoque os 

desdobramentos no setor produtivo e os impactos na continuidade das políticas voltadas à segurança 

alimentar. 
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A informação e os processos de apoio, sistemas e redes são importantes ativos para as 

organizações. Neste sentido, a segurança da informação protege a informação de diversos tipos de 

ameaças para garantir a continuidade dos negócios, minimizar os danos aos negócios e maximizar o 

retorno dos investimentos e as oportunidades de negócio das empresas.  Este projeto propõe a 

análise da proposta de padronização da segurança da informação em empresas, de acordo com a 

norma NBR ISO/IEC 17799. Além disso, neste trabalho são apresentadas ferramentas de testes de 

invasão que utilizam a norma de segurança de informação. Para obter-se êxito nos testes de 

invasão o penterter deve equipar-se de várias ferramentas já desenvolvidas ou mesmo criar os 

chamados exploits para conseguir os resultados desejados. O foco das invasões reais aqui 

apresentadas tem como objetivo apresentar as vulnerabilidades em computadores e sites. A 

primeira e principal ferramenta é um notebook com sistema operacional Linux V1.1.0, figura 4, 

instalado chamado de Kali Linux que contém várias ferramentas prontas para serem utilizadas pelos 

pentesters. Utilizamos em nossos testes dois programas: O Zenmap (Nmap no modo gráfico) que irá 

apresentar falhas em portas do computador em um site; e o OWASP ZAP que realiza o ataque um 

site apresentando detalhes de armazenamentos e senhas. Para os testes fez-se uso da ferramenta 

Zenmap, para verificar as vulnerabilidades encontradas em um site. Basta colocar a informação do 

site na caixa Alvo escolher o Perfil que se deseja na caixa seguinte e clicar no botão Scan. Os 

resultados aparecem e pode-se então analisar as várias guias que aparecem com informações. Após 

observar estas vulnerabilidades foi utilizada a ferramenta OWASP ZAP para entrar mais a fundo no 

site e descobrir uma das senhas utilizadas no site. Pode-se observar com os testes realizados que a 

preocupação com a segurança ainda é um fator que deve ser levado a sério. Os testes mostraram as 

vulnerabilidades no computador alvo em que hackers podem aproveitar-se para modificar ou 

capturar informações para prejudicar pessoas ou empresas. Facilmente consegue-se dados 

importantes dos computadores alvo que estão hospedados em sites, no computador e até mesmo 

em dispositivos móveis. A maioria dos ataques, hoje em dia, são feitos através de solicitações aos 

computadores alvos, os chamados exploits, como por exemplo: e-mails falsos solicitando senhas, 

recadastramento em sites de banco, anexos com comprovantes que são na realidade programas que 

sendo executados abrem portas para invasões. Portanto, é importante que principalmente empresas 

fiquem atentas às suas informações disponibilizadas em computadores, nas redes, em sites, 

smartphones, tablets, e-mails ou qualquer outro meio eletrônico, pois a todo momento, em todo o 

mundo, tentativas de invasões são realizadas para burlar a segurança da informação e realizar 

algum tipo de crime digital. 
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A segurança da informação é importante para os negócios, tanto do setor público como do setor 

privado, e para proteger as infraestruturas críticas. Gerenciar a implantação auxilia nas medidas a 

serem tomadas para garantir o comprimento das políticas de segurança da informação. O objetivo 

deste trabalho é desenvolver um sistema de gerenciamento de implantação das políticas de 

segurança da informação. Os benefícios de implantação da norma NBR 17799 são: * reduz o risco 

de responsabilidade pela implementação ou determinação de políticas e procedimentos; * 

oportunidade de identificar e corrigir pontos fracos; * a alta direção assume a responsabilidade pela 

segurança da informação; * oferecer confiança aos parceiros comerciais, partes interessadas e 

clientes; * melhorar a conscientização sobre segurança; * combinar recursos com outros Sistemas 

de Gestão; * mecanismo para se medir o sucesso do sistema. Com relação aos aspectos 

metodológicos e tecnológicos, para a implementação desta aplicação foi utilizada o WAMP5 é um 

pacote de programas que contém o Servidor Web Apache, linguagem de programação PHP5, banco 

de dados MySQL. Neste trabalho foi realizada a construção do sistema gerenciamento de 

implantação de políticas de Segurança da Informação que auxilia na implantação das políticas de 

segurança da informação em que é relacionado as empresas cadastradas com as políticas de 

segurança e informando o nível que a política já está implantada na empresa. A aplicação funciona 

da seguinte forma: primeiramente o sistema mostra a tela de login onde foi implementado nessa 

tela a criptografia de senha utilizando o algoritmo MD5 (Message-Digest algorithm 5). A partir da 

tela inicial de menu é possível realizar manutenção das políticas de segurança e das empresas, bem 

como o relacionamento entre elas. A partir destes mapeamentos o sistema permite informar o nível 

que a política está sendo implantada na empresa. Para a organização obter sucesso na construção 

de normas e diretrizes, tem que levar em consideração após sua implementação, a implantação de 

políticas de segurança da informação. O gerenciamento das políticas de segurança também é 

importante na identificação das vulnerabilidades e na prevenção de dados a organização. Apenas os 

controles podem garantir a segurança completa, logo uma ação gerencial deve ser implementada 

para monitorar, avaliar e melhorar a eficiência e eficácia dos controles de segurança da informação. 
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Com a crescente popularização dos jogos de realidade virtual surgiu a necessidade e oportunidade de se 

incluir de maneira eficaz os portadores de deficiência física, além de trazer junto com os jogos esportivos 

uma maneira mais pratica de se aplicar a reabilitação desses usuários. Este trabalho mostra uma 

aplicação utilizando Realidade Virtual ou Virtualidade Aumentada para inclusão e reabilitação de pessoas 

com deficiência física cadeirantes, por meio do Microsoft Kinect. Tem como objetivo desenvolver um jogo 

esportivo de Realidade Aumentada para reabilitação de deficientes físicos, trazendo assim, uma melhoria 

significativa na qualidade de vida do deficiente e auxiliando na fisioterapia para recuperação dos 

movimentos dos músculos. No desenvolvimento do jogo de reabilitação para cadeirantes, foi estudado a 

estrutura física do Kinect, bem como sensor infravermelho e de distância, as câmeras e como o Kinect 

captura gestos e movimentos da pessoa e transmite para a programação que pode ser acessada através 

dos métodos requisitados.  Sobre a relação nos aspectos metodológicos e tecnológicos, para a 

implementação desse jogo será utilizado a RV (realidade virtual) e o sensor Kinect para captura dos 

movimentos. A linguagem utilizada foi o C#, dispondo de animações e interações com o usuário. Além 

disso foi utilizada a plataforma XNA da Microsoft, visando criar um jogo atrativo para melhor uso do 

cadeirante. Para captura do movimento, o sensor Kinect utiliza de seu sistema inovador para ler os 

movimentos do usuário e passa por meio de métodos do C#. Em seguida, o sistema detecta o movimento 

necessário para que a cadeira possa se movimentar na pista em direção a linha de chegada.  Existem dois 

tipos de ação: as que não interferem no jogo, como balançar de cabeça, entre outros que não modificará 

a posição do avatar no jogo, e as ações cujo movimento modifica o estado do jogador no jogo. O gesto 

necessário para movimentação do corredor cadeirante na pista é o das mãos como se estivesse andando 

em uma cadeira de rodas, ou seja, colocar a mão reta verticalmente com o corpo, fechar a mão e 

movimentá-la para frente, repetindo os movimentos para locomoção no jogo. Para detectar esse 

movimento de locomoção, é necessário criar um algoritmo para rastrear os movimentos do cadeirante e 

comparar com os movimentos para o desenvolvimento do usuário no jogo. O software deve conter uma 

classe para rastrear e identificar os gestos. Este gesto possui três estados: não identificado, em execução 

e identificado. Para que os gestos sejam válidos, é necessário realizar um cálculo de análise do ângulo do 

braço para saber se o usuário esta na posição correta de impulso da cadeira de rodas. Se a posição for 

válida, então a cadeira de rodas no jogo se movimentará de acordo com os gestos na pista, assim 

sucessivamente, até que chegue ao seu final. Percebe-se que este jogo traz contribuições significativas 

para a inclusão social do indivíduo e também para a reabilitação, uma vez que traz benefícios para o 

usuário. Este projeto teve como resultado um protótipo do jogo, onde o usuário (cadeirante) se ver em 

uma pista de corrida como tal, para que possa usufruir do jogo. A condição para fim do jogo é quando o 

usuário ultrapassa a linha de chegada dando a volta completa na pista. 
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No Brasil, segundo o senso de 2010, cerca de 5,7% das pessoas entre 15 e 64 anos possui 

deficiência motora, e nos idosos com 65 anos ou mais, a deficiência física está presente em 38,3%. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de localização indoor utilizando NFC (Near Field 

Communication) que visa acessibilidade e leva em consideração as necessidades e habilidades do 

usuário em questão, de forma a evitar locomoção desnecessária e facilitar a navegação dos 

deficientes físicos. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias: 

dispositivos móveis, plataforma Android para celular e a tecnologia NFC. O NFC é uma extensão ou 

uma subcategoria da tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification ou Identificação por 

Radiofrequência) que pode ser definido como uma tecnologia de identificação automática que utiliza 

campos eletromagnéticos de radiofrequência para identificar objetos ou pessoas que carregam tags 

(etiquetas), ao se aproximarem de um leitor. É uma tecnologia que está se tornando muito popular 

devido ao seu baixo custo, eficiência, diversas aplicações e sua presença em praticamente todos os 

smartphones. O projeto consiste em um aplicativo para navegação em ambientes internos 

(navegação indoor) para dispositivos móveis que contém o mapa do ambiente. No ambiente deverá 

haver diversas tags espalhadas, que indicam ao usuário a sua localização. Para este trabalho, foram 

realizados testes nos celulares Galaxy S3 e Moto X, em um ambiente da Universidade de Uberaba. 

No momento que o usuário aproximar seu dispositivo em uma das tags afixadas pelo ambiente, o 

sistema mostra no mapa sua localização através de um indicador contendo a foto do usuário e o 

nome do lugar onde ele encontra. O usuário pode obter rotas para um destino a partir de uma 

origem, no mapa é mostrado o melhor caminho a ser percorrido. A evolução constante da tecnologia 

está impulsionando o desenvolvimento de aplicações para pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, enfatizando a utilização de novas ferramentas e propiciando melhorias eficazes para 

inclusão social. A partir de pesquisas realizadas e análises conduzidas, verifica-se, que apesar dos 

sistemas desenvolvidos, ainda há vários desafios a serem superados a fim de que as aplicações de 

navegação indoor sejam incluídas na rotina dos indivíduos com necessidades especiais. A navegação 

indoor é uma tecnologia que traz vantagens para todos, tanto para deficientes como para não 

deficientes. Traz acessibilidade, economia de tempo para encontrar determinado local, diminui 

desgaste físico e proporciona uma maior integração dos visitantes com o ambiente. 
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O mercado da construção civil está em constante crescimento e desenvolvimento, porém não 

existem muitas ações de sustentabilidade para evitar a poluição causada pelo entulho gerado pelas 

obras e que são descartados de forma incorreta. Este trabalho visa uma nova opção de execução de 

pavimentação, contribuindo com o desenvolvimento de uma alternativa que minimiza os impactos 

ambientais e sociais. A ideia do projeto surgiu a partir da análise dos impactos ambientais, com o 

intuito de minimizar a poluição do ambiente provocada pelo gesso residual. Uma das propostas para 

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 neste tipo de 

material. No entanto, para a realização dos testes, dividiu-se em quatro partes para o estudo: 

análise de agregados (tema deste trabalho); ensaio Marshall; comportamento dos pavimentos 

flexíveis e aparelho de abrasão Los Angeles; equipamentos e logística. O termo agregado é definido 

como material mineral sem forma ou volume definido, geralmente granular, inerte, de dimensões e 

propriedades adequadas para produção de argamassas e de concreto. Os agregados correspondem 

à aproximadamente 77% de volume e 94% de seu peso na composição das misturas asfálticas. 

Podem ser classificados tanto pela sua origem quanto pelo tamanho de sua partícula. A forma de 

conduzir a pesquisa foi inicialmente à pesquisa bibliográfica, incluindo leituras, fichamentos, 

organizações e arquivos sobre o tema deste trabalho, por meio de livros, teses, artigos, internet e 

outros. O agregado escolhido para uma determinada utilização deve apresentar propriedades de 

modo a suportar tensões impostas na superfície do pavimento e também em seu interior. Para a 

análise dos agregados é preciso estudar suas características tecnológicas, como: tamanho e 

graduação; resistência à abrasão; forma das partículas; absorção; adesividade ao ligante asfáltico; 

aditivos melhoradores de adesividade; sanidade, entre outros. Os testes práticos ainda não foram 

realizados. De acordo com o cronograma, a nova etapa do projeto é destinada para a parte prática, 

logo, os resultados serão obtidos e apresentados futuramente. Para a obtenção do resultado final é 

necessário a junção das informações estudadas neste e nos demais estudos bibliográficos vinculados 

à este projeto. Pela vivência em Engenharia, sabe-se que as obras de pavimentação são as que 

apresentam menores índices de vida útil. Dessa forma, percebe-se que é importante realizar 

pesquisas científicas para desenvolver e aprimorar técnicas e substâncias nesta área de construção. 

Concluí-se que estes tipos de pesquisas são cada vez mais visados no âmbito da Engenharia Civil, já 

que, o assunto de construções sustentáveis está altamente em foco. 
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A forma predominante de transporte rodoviário no Brasil é sem dúvida em vias de pavimento 

asfáltico, portanto, dispor de estudos para otimizar técnicas construtivas é primordial para melhorias 

econômicas e para assegurar a qualidade no desempenho, durabilidade e segurança nas estradas. 

Um grave problema ambiental é o descarte incorreto do gesso residual, que é um material de difícil 

descarte e de alto grau poluente, que apesar da facilidade em obtê-lo, apresenta um alto potencial 

poluente quando descartado inadequadamente no ambiente, o que ocorre com frequência nas obras. 

Portanto, o desafio é buscar uma forma adequada de eliminar o gesso, surgindo a opção de 

substituir o calcário (filler) do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) por este material. 

Sendo assim, esse projeto visa apresentar uma solução para o descarte correto deste resíduo, 

reutilizando-o no processo de pavimentação de trechos, a princípio para tráfego leve. Para colocar a 

ideia em prática, formamos uma equipe de quatro graduandos em engenharia civil coordenados por 

ótimos profissionais com experiência na área de estradas para realização dos testes e estudos. 

Optamos por definir uma frente de trabalho para cada membro, sendo que este, trata do estudo e 

análise de parâmetros normativos referentes aos pavimentos, e a medida que os estudos avançam 

as informações são agrupados e novas metas são definidas. A forma de conduzir a pesquisa foi 

inicialmente à pesquisa bibliográfica, incluindo leituras, fichamentos, organizações, reuniões e 

arquivos sobre o tema deste trabalho, por meio de livros, teses, artigos, internet e outros. Feita a 

análise do progresso de cada plano de estudo da equipe, foi possível a determinação do ensaio de 

Marshall como melhor método para execução dos testes do pavimento alternativo. A proposta deste 

ensaio é avaliar a viabilidade técnica da utilização de resíduos de gesso em misturas asfálticas, 

comparando o desempenho de diversas propriedades mecânicas, entre uma mistura convencional e 

outra com adição de gesso. Com a realização desta pesquisa, em face das determinações que a 

legislação ambiental brasileira impõe aos gestores públicos quanto à destinação dos resíduos de 

gesso, percebe-se que a inserção do resíduo de gesso em misturas asfálticas é uma alternativa 

promissora para a destinação adequada deste rejeito. Entende-se que mais pesquisas são 

necessárias para reforçar as conclusões iniciais, no entanto, pode-se indicar que, de acordo com as 

pesquisas realizadas sobre os parâmetros normativos do pavimento, a utilização de resíduos de 

gesso como filler em misturas asfálticas se mostra como uma alternativa tecnicamente viável. 
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O projeto em questão trata de um problema ambiental grave, que é o descarte do gesso empregado 

em edificações. Atualmente, as ações de sustentabilidade têm ganhado cada vez mais espaço e, 

com isso, é fundamental que a questão ambiental seja defendida durante a pesquisa. Analisando a 

forma que o gesso é descartado e como alternativa para empregá-lo, a mistura asfáltica se mostrou 

como uma boa opção. O filler mais utilizado nesta mistura é o calcário e, devido à semelhança na 

aparência com o gesso moído, substituir total ou parcialmente um pelo outro pode ser uma 

excelente alternativa. Para obter sucesso nesta troca, é preciso analisar a viabilidade de transporte e 

moagem do gesso descartado e o comportamento do mesmo quando misturado no CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente). Com isso, o projeto visa analisar a viabilidade desta substituição no 

processo de pavimentação e aplicar, a princípio, para tráfego leve, pois em fase de testes estes 

trechos garantem mais segurança. Para tornar a ideia real, foram reunidos quatro estudantes 

coordenados por profissionais devidamente qualificados e com experiência específica em 

pavimentação para nos orientar durante os estudos. O trabalho foi dividido em quatro diferentes 

frentes, para que cada um tivesse um objetivo a ser cumprido. Apesar de dividido, reuniões 

periódicas fizeram parte do projeto, a fim de se discutir sempre a melhor opção para o projeto e 

para que todos tivessem conhecimento das demais atividades. As principais fontes de pesquisa 

foram os artigos já escritos, além de livros, fichamentos, internet, entre outros. Pela definição do 

plano de estudo de cada integrante, a revisão bibliográfica em referências específicas e gerais foi 

feita a fim de esclarecer a melhor forma de transporte do filler, além de analisar os processos de 

moagem e os maquinários a serem utilizados para trituração do mesmo. Nesta fundamentação 

teórica, foi analisado também uma possível reação do filler quando misturado ao ligante e foi feito 

um estudo sobre o desempenho de pavimentos flexíveis. Com a pesquisa feita, analisando de 

diferentes parâmetros, é possível perceber que aplicar o gesso residual nas misturas asfálticas é 

promissor, pois elimina do ambiente um material prejudicial e o transforma em material reutilizado. 

É preciso, ainda, pesquisas e testes mais específicos e profundos. Apesar disso, além da vantagem 

ambiental, de acordo com as normas vigentes relacionadas a pavimento, esta se torna uma 

alternativa tecnicamente viável.  
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Este projeto trata 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. Assim 

dividindo o projeto neste primeiro ano em várias partes: Analise dos agregados; Ensaio Marshall; 

Parâmetros de análise de pavimentos flexíveis; Equipamentos e logística. O pavimento utilizado para 

pesquisa é o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), vários parâmetros são utilizados para 

escolha de sua granulometria, dependendo da carga e o tempo de projeto a ser atendido pelo 

pavimento. Sendo possível assim, a análise de seu comportamento e a escolha de cada agregado, o 

filler e o cimento asfáltico de petróleo (CAP) a ser utilizado na mistura. Para a adição do filler que 

será utilizado na mistura é necessário que o gesso passe pela máquina de abrasão Los Angeles para 

que seja reduzida sua granulometria cumprindo assim sua função na composição da mistura 

asfáltica. Sendo possível a execução da mistura asfáltica para aplicação em campo, assim aplicando 

as devidas tensões para estudos das possíveis fadigas que venham a ser prejudicial ao pavimento, 

possibilitando a correção e melhoria da mistura. Não há resultados até o presente momento, pois os 

testes práticos ainda não foram realizados. De acordo com o cronograma, a nova etapa do projeto é 

destinada para a parte prática, logo, os resultados serão obtidos e apresentados futuramente. Pela 

vivência em Engenharia, as obras de pavimentação são as que apresentam o menor índice de vida 

útil. Dessa forma, percebe-se que é importante realizar pesquisas científicas para desenvolver e 

aprimorar técnicas e substâncias nesta área da construção. Contudo, este trabalho visa uma nova 

opção de execução de pavimentação, contribuindo com o desenvolvimento de uma alternativa que 

minimiza os impactos ambientais e sociais. Conclui-se que este tipo de pesquisa é cada vez mais 

visado no âmbito da Engenharia Civil, já que, as construções sustentáveis sempre estão 

relacionadas a este parâmetro de ideia. 
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Estudos recentes, em diversos âmbitos profissionais, buscam uma melhor qualidade de vida para os 

seres humanos, mas nem sempre se preocupam com a preservação do meio ambiente. As indústrias 

sucroalcooleiras, como resultado da moagem para a produção do açúcar e do álcool, obtêm como 

subproduto o bagaço da cana-de-açúcar. Logo o bagaço é queimado, gerando-se um subproduto 

que é a cinza do bagaço da cana (CBC), constituindo-se no maior resíduo da agricultura brasileira. A 

construção civil, por se apresentar como uma das áreas que mais consomem recursos naturais, 

precisa ter uma visão sustentável para conciliar as questões econômicas, sociais e ambientais. O 

principal material utilizado na construção é o concreto, formado por agregado miúdo, agregado 

graúdo, água e cimento. Neste trabalho de pesquisa, o objetivo foi verificar a viabilidade de 

utilização da CBC, em substituição ao agregado miúdo (areia), na fabricação do concreto. Por meio 

de leitura de artigos especializados, dissertações, teses e trabalhos apresentados em congressos, 

buscou-se verificar os trabalhos relativos à utilização da CBC na fabricação do concreto. Após o 

termino das pesquisas, foi realizada a construção dos corpos de prova com a supervisão de um 

técnico do laboratório de materiais de construção civil da Universidade de Uberaba. Em seguida, 

foram realizados os testes de resistência do concreto com a utilização de traços diferentes de 

cimento, agregados miúdos e graúdos, CBC e água. Após os diversos tempos de cura dos corpos de 

prova, foram realizados os testes de resistência que permitiram concluir sobre a viabilidade do uso 

do concreto com a CBC. A CBC foi obtida por meio da usina Delta, localizada no município Delta - 

MG. O cimento, areia e a brita foram adquiridos em lojas especializadas de construção civil. O 

concreto com a CBC, na dosagem máxima de 40% em substituição ao agregado miúdo, teve um 

aumento de resistência, de aproximadamente 52%, em relação ao concreto normal, sem o uso de 

CBC. Utilizando-se porcentagens maiores de CBC, observou-se uma considerável queda de 

resistência. O concreto, com a substituição de 30% de areia pela CBC, é aproximadamente 42% 

mais resistente do que o concreto sem CBC. É de fundamental importância a utilização parcial da 

CBC no concreto, levando-se em consideração os ganhos obtidos ao meio ambiente. O teste de 

abatimento (Slump) comprovou que quanto maior a porcentagem de substituição de areia pela CBC, 

menor é o Slump e, portanto, menor a trabalhabilidade com esse concreto. A CBC na fabricação do 

concreto poderá ser importante para as regiões que produzem grande quantidade de cana-de-

açúcar. Com os resultados, o estudo poderá ajudar na conscientização de alunos e construtoras 

sobre a viabilidade de utilização do concreto com a CBC na construção civil. Essa utilização da CBC 

poderá proporcionar maior economia, resistência e, principalmente, tornar os processos construtivos 

mais sustentáveis, colaborando para a evolução das engenharias. 
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O homem, por muito tempo, fixou moradia às margens dos rios, construiu habitações que se 

aglutinaram, formaram vilas e, posteriormente, as cidades. A partir deste período aparecem as 

grandes epidemias transmitidas pelas águas contaminadas, destacando-se o cólera originário da 

Ásia, mais precisamente da Índia e de Bangladesh, que se espalhou para outros continentes a partir 

de 1817, e chegou a dizimar populações inteiras. Desta forma, o homem conviveu e se beneficiou 

dos rios por milhares de anos. A água é um componente bioquímico essencial à vida dos seres vivos, 

seja como meio de vida de várias espécies ou com seu valor cultural, social e econômico pois é um 

fator muito importante na produção de diversas atividades econômicas como a agricultura que 

utiliza uma quantidade significativa de água e é de extrema importância para a economia nacional, 

porém é um recurso escasso com uma enorme demanda, devido a poluição dos mananciais por 

atividades antrópicas. As amostras foram obtidas de duas nascentes e coletadas em frascos de vidro 

âmbar e de DBO esterilizados em regime quinzenal no período chuvoso e mensal no período da 

estiagem no intervalo de fevereiro a julho de 2015. As amostras tiveram sua temperatura e pH 

ensaiadas in loco, em seguida transportadas para o laboratório devidamente acondicionadas. As 

análises de dureza, cloreto, sólidos totais, DBO e coliformes fecais foram realizadas no laboratório. 

No Brasil, o valor máximo permissível de dureza total fixado pelo padrão de potabilidade, ora em 

vigor, é de 500mg CaCO3/L, logo todas amostras sem enquadram no padrão aceito, também está 

no padrão para concentração de cloro, temperatura e coliformes fecais. Já o pH das nascentes se 

encontram um pouco ácido segundo a Resolução Conama 357/2005, resolução vigente. O OD das 

nascentes estão fora do padrão constando uma concentração acima do permitido (3 mg/L O2). 

Todas amostras estão fora do padrão vigente em relação a coliformes fecais (é exigida para 

consumo humano ausência em 100ml). A qualidade da água para o consumo humano é de suma 

importância, sendo assim se faz necessário que a mesma atenda os padrões estipulados pela norma 

vigente, e que sejam realizadas práticas de preservação ou conservação. Até o momento a água das 

nascentes avaliadas necessita de tratamento para se adequação ao padrão exigido pela norma 

vigente. 
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O desenvolvimento industrial brasileiro e a aplicação das tecnologias de energia de biomassa são 

relevantes. Fatores como vasta área territorial e ampla disponibilidade de recursos, torna o país 

potente no setor. A biomassa é a fonte de 14% da energia utilizada no mundo. O carvão vegetal já é 

utilizado como combustível, agente redutor e também como carvão aditivado. Este último tem a 

capacidade de promover separações, purificar e remover poluentes de variadas naturezas. Os frutos 

da macaúba fornecem dois tipos de óleo economicamente importantes: o óleo da polpa e o óleo da 

amêndoa. Este bio-óleo obtido pode ser usado como combustível ou em uma mistura com outro 

combustível, em motores, turbinas para geração de eletricidade, caldeiras ou em fornos. O carvão 

vegetal também é uma alternativa para este setor. Sua função é essencial na redução do minério de 

ferro a ferro metálico. Processo de carbonização das amostras de biomassa, foi realizado em forno 

de micro-ondas construído pela ONDATEC, empresa parceira nessa pesquisa. As amostras de carvão 

vegetal foram caracterizadas quanto ao teor de carvão ativo segundo a metodologia descrita na 

norma NBR 8112:1986 (Carvão vegetal; Análise imediata; Método de ensaio). O carvão vegetal foi 

previamente triturado até granulometria inferior a 100 mesh. A caracterização do carvão ativado foi 

realizada por metodologia padrão descrita nas normas NBR 12073:1991, ASTM D, ASTM D 3838-

80:1999. Os ensaios foram repetidos e os resultados também foram analisados pelo método 

estatístico de comparação de duas amostras e com base na distribuição t-Student. Foram 

produzidas amostras de carvão de diferentes biomassas. Os resultados encontrados são consoantes. 

No entanto, é visível que o presente trabalho necessita de mais variações para obtenção de um 

produto com maior qualidade. Uma delas é a variação na temperatura de pirólise, visto que no 

trabalho desenvolvido por outro pesquisador obteve-se maior sucesso no teor de carbono fixo ao 

elevar a temperatura desta etapa do processo. Outro parâmetro estudado foi o Índice de iodo 

adsorvido por grama de carvão. Para conhecer a influência da ativação no carvão, foi realizado o 

processo antes e após a ativação, térmica e básica. O carvão com o maior índice de iodo foi o sem 

tratamento. Segundo a literatura, fatores como pH, temperatura, concentração, viscosidade, 

natureza do solvente e tensão superficial das soluções, influenciam nos resultados. Isso explica o 

baixo resultado do carvão ativado basicamente, pois ao lavar o carvão após imersão com o NH4OH, 

o pH encontrado foi básico, e não neutro como deveria. A evolução dos resultados permite afirmar 

que todo o estudo realizado inerente ao aproveitamento da biomassa de coco da macaúba é positivo 

em todos os estados físicos. O bio-óleo têm boa perspectiva para tornar-se um combustível. Já o 

carvão obtido após pirólise é passível de vários tratamentos para ser usado como um adsorvente de 

alta capacidade.  
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A evolução da construção civil veio acompanhada da grande mudança no modo de vida e no vínculo 

trabalhista. A partir do ano de 1994, as empresas foram obrigadas a adotarem dois programas: o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO). Ambos são baseados na Convenção 161/85 da Organização Internacional do 

Trabalho. Entretanto, os autores criticam a organização brasileira com relação à tomada das Normas 

Reguladoras porque sempre trabalharam de forma individual. Autores revelam que foram analisados 

cerca de 2.839 Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs), enquanto outros autores falam 

sobre constatações irregulares nos contratos, que muitas vezes são informais e um terceiro grupo 

de autores relatam, ainda, as situações deploráveis dos canteiros de obras. Trata-se de um estudo 

bibliográfico, com abordagem qualitativa das estratégias para a prevenção de doenças ocupacionais 

na construção civil. Apresenta caráter exploratório e descritivo visando a proporcionar mais 

informações sobre o tema abordado, registrando, analisando, classificando e interpretando os dados 

obtidos. Estudos partindo do PPRA apontam um elevado índice de inconsistência geral do programa, 

relacionados aos riscos físicos, à implementação de medidas coletivas e ao cronograma de execução 

das ações nos canteiros de obra. Outra fonte de estudo dos autores foi o PCMSO, que também 

apontou alto grau de inconsistência relacionada aos riscos físicos e à realização dos exames médicos 

complementares dos operários. Há divergências no que se refere à aplicação da fiscalização das 

normas. Mesmo assim considera a filosofia educativa da NR-18, embora seja possível perceber que 

há uma contradição, pois, quando aplicada, se torna mais punitiva conforme entrevistas com fiscais 

e líderes de sindicatos. Em 618 prontuários referentes a acidentes do trabalho (AT) 150 são 

advindos de operários da construção civil. Identifica-se a partir de entrevistas, que as funções são, 

em sua magnitude, braçais, sendo necessária a aplicação de extrema força, além ainda da repetição 

constante de movimentos. A insuficiência de agentes fiscais atuantes, fazem com que empresas 

passem despercebidas. Em certos casos são necessárias denúncias advindas dos próprios 

funcionários para que seja feita a devida fiscalização. É nítida a instância de reformas nas normas 

reguladoras, a fim de atingir seu caráter educativo. Também se faz necessário o aumento no quadro 

de agentes fiscais qualificados nesse viés educativo, visando disseminar a conscientização entre 

todos os envolvidos no canteiro de obras e entre a sociedade, mostrando a importância da saúde e 

segurança do operário nesse setor fundamental da economia brasileira.  
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Carvão ativo pode ser classificado como um material com uma superfície específica grande, 

comumente, 600 a 1200 m²/g, poroso, que possui uma grande capacidade de adsorção de 

moléculas, tanto em fase gasosa como líquida. Sua textura pode variar, dependendo da matéria-

prima e do método que foi preparado. O carvão ativo é de interesse da indústria, e pode ser 

aplicado para refino de açúcar, tratamento de água, recuperação de metais, entre outras. Portanto o 

mesmo, denota características como o ótimo poder de clarificação, desodorização e purificação de 

líquidos e gases. Os carvões utilizados nesse projeto foram produzidos através do coco de babaçu e 

do coco da Bahia. Os resíduos de coco da Bahia e de babaçu, foram carbonizados. Os cocos da Bahia 

e babaçu, foram recebidos prontos, já em forma de carvão. O primeiro passo da metodologia foi a 

análise imediata. Esta segue a norma NBR 8112 OUT/1986, que se aplica às determinações dos 

teores de umidade, cinza, matérias voláteis e carbono fixo. Outra metodologia do processo é a 

caracterização de carvão ativo, através da determinação do índice de iodo. Este teste proporciona 

uma medida do grau de ativação de carvão por adsorção de iodo em solução aquosa. O índice de 

iodo de uma amostra de adsorvente é um indicador relativo da porosidade de carvão ativado. O 

índice não necessariamente fornece uma medida da capacidade do carvão em adsorver outras 

espécies, ele pode ser utilizado como uma aproximação da área superficial de alguns tipos de carvão 

ativo; no entanto uma relação entre o índice e a área superficial não pode ser generalizada. O 

resultado da análise imediata para o carvão ativo da Bahia mostrou que o teor de carbono fixo teve 

média de 53,59%, e o teor de cinzas 7,32 %. Já o carvão de babaçu teve médias: 83,04% e 

10,64% para carbono fixo e cinzas respectivamente. Após realizada a análise imediata três amostras 

de carvão da Bahia passaram pela determinação do índice de iodo, e teve resultados de C baixos: 

entre 300 e 500. Tratando-se da análise imediata, o teor de umidade recomendado não deve 

exceder um teor máximo recomendado de 10%. Neste aspecto tanto o coco babaçu e o Bahia 

mostraram resultados satisfatórios pois ambos apresentaram uma porcentagem de umidade muito 

baixas, praticamente não existia umidade. O valor das cinzas nos carvões vegetais 

preferencialmente deve estar entre 1 e 7%, o carvão da Bahia teve uma média de 7,32% de cinzas, 

valor muito próximo do indicado na literatura, porém o coco babaçu teve média de 10,04%. O 

resultado da análise do índice de iodo apresentou um valor relativamente baixo para a quantidade 

adsorvida, tendo como base que quanto maior esse índice melhor. 

 

Palavras-chave: Pirólise. Carvão ativo. Bio-óleo. 
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ENG034 - Produção e ativação de carvão vegetal da Biomassa do Coco de Macaúba e 
de Pellets de Pinus com caracterização por adsorção com Azul de Metileno 
 
 
Apresentador: SILVA, Aline Rodrigues 
Orientador: VELASCO, Nelson Diniz 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Graduação em Engenharia Química 

 
 
Considerada o novo ouro do Brasil, a macaúba é uma palmeira que alcança até 25 metros de altura e possui 
espinhos longos e pontiagudos. Por sua capacidade de produção de óleo vegetal, esta espécie apresenta largas 
utilidades. Em meio a suas várias serventias são relatados usos medicinais, alimentícios, cosméticos, entre 
outros. O endocarpo das palmáceas é um tecido rico em feixes vasculares, fibra e parênquima de enchimento. 
É um tecido lignificado, extremamente duro, apresentando uma estrutura de grã fina e grande habilidade para 

ser convertido em carvão vegetal. O endocarpo da macaúba, quando utilizado para geração de biodiesel gera o 
subproduto carvão, podendo ser utilizado em operações metalúrgicas e siderúrgicas, e para uso doméstico. 
Sendo uma das primeiras fontes de energia, oferecendo histórica contribuição para humanidade, a madeira 
inicialmente era empregada para aquecimento e cocção de alimentos. No decorrer dos tempos, passou a ser 
utilizada como combustível em processos para geração de energia térmica, mecânica e elétrica. Um dos 
aproveitamentos desse resíduo é como o carvão vegetal (combustível sólido) que é utilizado nas indústrias 

siderúrgicas como termo-redutor ou como um carvão ativo. O carvão também pode ser gaseificado, 
transformando-se em um combustível gasoso ou utilizado como gás de síntese. O Brasil vem se destacando 
como o maior produtor e consumidor mundial de carvão vegetal, sendo o único país no mundo que possui uma 
aplicação em grande escala industrial. Quando a porosidade interna de um material carbonáceo poroso com 
forma micro cristalina não grafítica é aumentada, ocorre o processo de ativação do carvão. A produção de 
carvão ativo (CA) envolve duas etapas: a carbonização do precursor em atmosfera inerte e a ativação do 
material carbonizado. Quando a madeira é aquecida numa atmosfera redutora ocorre o processo de 

carbonização, onde o produto principal, carvão vegetal, tem sua qualidade dependente basicamente das 

características físico-químicas da matéria-prima e do processo de carbonização. Os CA podem ser aproveitado 
como catalisadores e suportes catalíticos, materiais adsorventes no tratamento de água, no controle da 
emissão de poluentes, na purificação e armazenamento de gases. O poder adsorvente dos CA é proveniente da 
presença de uma variedade de grupos funcionais em sua superfície e uma alta área superficial. O objetivo é 
produzir diversas amostras de carvão vegetal, a partir de coco de macaúba e de pellets de eucalipto, por 
pirólise em forno de micro-ondas e caracterizar essas amostras quanto ao teor de carbono fixo, teor de cinzas, 

e teor de voláteis, variando-se a biomassa. E ativar o carvão vegetal em forno de micro-ondas e caracterizar o 
carvão utilizando azul de metileno como molécula sonda. Efetuaram-se análises imediatas, com determinações 
do teor de umidade, materiais voláteis, teor de cinzas e carbono fixo, mediante metodologia expressa na norma 
ABNT NBR 8112/1986, sendo necessária consultar também as normas NBR 5734 e NBR 6923.  Pesou-se 0,1 g 
de carvão de diferentes biomassas em béqueres de 100 mL, e adicionou-se 25 mL da solução padrão de azul de 
metileno (1200 mg/L), sob agitamento por cerca de 30 minutos. Foi medida a absorbância do filtrado de cada 

amostra e analisados os devidos resultados. De modo geral, a partir da análise química imediata do carvão 
oriundo das diferentes biomassas, o teor de materiais voláteis observado variou entre 31,1631 e 6,5033%, o 

teor de cinzas entre 0,0829 e 0,9866% e o teor de carbono fixo variou entre 60,1593 e 92,51%%. O carvão 
vegetal produzido a partir da macaúba e do pellet de eucalipto apresentam teores de cinzas dentro da 
normalidade (< 1%). Nenhum dos carvões apresentam resultados satisfatória quanto ao teor de voláteis e teor 
de carbono fixo. 
 

Palavras-chave: Carvão ativo. Macaúba. Azul de metileno. 
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ENG035 - O uso sustentável da CBC na produção de concreto 
 

 

Apresentador: FREITAS, Matheus Resende 

Orientador: ALMEIDA, José Roberto de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 

Com o conceito de sustentabilidade se expandindo é notável a relevância de estudos que ajudem a 

aprimorar as técnicas e desenvolvimento de novas tecnologias. Com o descarte constante das cinzas 

do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), gera-se uma grande quantidade de resíduos, muitas vezes 

acumulados de forma imprópria que poluem a vegetação nativa, o que prejudica o meio ambiente. 

Desta forma, percebe-se a necessidade da aplicação deste material, dando-lhe uma destinação mais 

apropriada. Com o conhecimento prévio do comportamento da CBC como agregado na produção de 

concreto, surgiu o interesse e a necessidade de conhecer o comportamento deste material e, até 

que ponto, ele influencia na qualidade do concreto. Foi realizado um levantamento bibliográfico em 

livros, revistas, artigos científicos especializados, teses e trabalhos apresentados em congressos, 

com o objetivo de buscar técnicas, modelos e casos de sucesso. Após o levantamento, realizaram-se 

os testes da resistência do concreto com a utilização de traços diferentes de cimento, agregados 

miúdos e graúdos, CBC e água. Após a cura dos corpos de prova, verificou-se a resistência adquirida 

por estes, que permitiram concluir sobre a viabilidade do uso do concreto com CBC. A parte 

experimental foi desenvolvida no laboratório de materiais de construção civil da Universidade de 

Uberaba. A CBC destinada para análise foi obtida por meio da usina Delta, localizada no município 

de Delta - MG. O cimento Portland, os agregados graúdos e miúdos foram adquiridos em lojas 

especializadas de construção civil. De acordo com os resultados experimentais, observa-se que aos 

21 dias de cura do concreto, a CBC promove um acréscimo de 8% a 10% na sua resistência à 

compressão, substituindo-se até 40% da massa de cimento por CBC. Constatou-se, através dos 

ensaios realizados, que os maiores acréscimos na resistência à compressão ocorreram após 14 dias 

de cura, para a substituição de 40% da massa de areia por CBC. A partir da substituição de 50% 

ocorreu um decréscimo na resistência, após os 14 dias de cura, comparada com o traço de 

referência. No processo de produção gera-se como resíduo o bagaço da cana, utilizado para a 

cogeração de energia por meio da queima em caldeiras, restando-se ao final a CBC, geralmente 

lançada ao meio ambiente de forma inadequada. A indústria da construção civil apresenta-se com 

um grande potencial para a diminuição de problemas dessa natureza, pela viabilidade que apresenta 

por meio da incorporação de resíduos nos materiais de construção. O interesse na realização desta 

pesquisa justifica-se pela necessidade de se avaliar a possibilidade do emprego da CBC em produtos 

para a construção, notadamente pelo seu grande volume de geração como também pelos resultados 

preliminares que atestam sua viabilidade. Portanto, torna-se imprescindível o estudo e pesquisa 

para a criação de técnicas de reaproveitamento de materiais, preservando assim os recursos 

naturais e garantindo um futuro sustentável. 

 

Palavras-chave: Cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Sustentabilidade. Concreto. 
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ENG036 - Estudo do concreto e de sua produção 
 

 

Apresentador: MEDEIROS, Renata Franco de 

Orientador: ALMEIDA, José Roberto de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 

Com a preocupação de se aplicar a sustentabilidade nos diversos âmbitos profissionais, a construção 

civil vem se adaptando à realidade, buscando novos processos construtivos que atendam às 

necessidades da população em geral. O bagaço, gerado na extração do caldo na moagem da cana-

de-açúcar, constitui-se o maior resíduo da agricultura brasileira. Este subproduto responde pelas 

necessidades energéticas do setor sucroalcooleiro, como biomassa em processos de cogeração, além 

de estar sendo utilizado como aditivos agrícolas, e ainda assim, gera um excedente passível de ser 

comercializado. Este trabalho investiga a viabilidade de utilização da cinza do bagaço da cana-de-

açúcar (CBC) em concretos, o que proporciona além de resistência, um baixo impacto ambiental. 

Foram realizados os testes da resistência do concreto com a utilização de traços diferentes de 

cimento, agregados miúdos e graúdos, CBC e água. Após a cura dos corpos de prova foram 

realizados testes de resistência que permitiram concluir sobre a viabilidade do uso do concreto com 

CBC. A parte experimental foi desenvolvida no Laboratório de Materiais de Construção Civil, sala 

2H108, campus Aeroporto da Universidade de Uberaba. A CBC destinada para análise foi obtida por 

meio da usina Delta, localizada no município de Delta - MG. O cimento e os agregados graúdos e 

miúdos foram adquiridos em lojas especializadas da área de construção civil. Pelos ensaios 

realizados, verificou-se que é viável a utilização do concreto com a CBC até no máximo 40% de 

substituição do agregado miúdo (areia). A partir desse valor, verifica-se uma considerável queda de 

resistência, uma vez que a areia possui propriedades fundamentais para a consistência e resistência 

do concreto. Com a substituição de 30% de areia pela CBC, o concreto é aproximadamente 42% 

mais resistente do que com 0% de substituição. O concreto com a substituição de 40% de areia pela 

CBC é aproximadamente 52% mais resistente do que com 0% de substituição. É de fundamental 

importância a utilização parcial da CBC no concreto levando-se em consideração os ganhos obtidos 

ao meio ambiente. O teste de abatimento (Slump) comprovou que quanto maior a porcentagem de 

substituição de areia pela CBC, menor é o Slump, e, portanto, menor a trabalhabilidade com esse 

concreto. Os resultados positivos do estudo irão ajudar na conscientização de alunos e construtoras 

sobre a viabilidade de utilização do concreto com a CBC nas construções, o que poderá proporcionar 

maior economia, resistência e, principalmente, tornar os processos construtivos mais sustentáveis. 

Por meio de estudos, verificou-se que, ainda não existem muitas pesquisas que comprovem a 

durabilidade do concreto com CBC e, portanto, ele deve ser aplicado em obras de infraestrutura 

urbana, tais como na construção de sarjetas e bocas de lobo. 

 

Palavras-chave: Cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Concreto. Sustentabilidade. 
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ENG037 - Praça da juventude (antiga praça João Amâncio - Araxá MG) - usos da 
praça antes e depois da reforma 
 

 

Apresentador: ARAUJO, Franciele Rodrigues de 

Orientador: MALUF, Carmem Silvia 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

 

 

A Praça no Brasil compõe um dos mais importantes espaços públicos urbanos, pois desempenhou, 

ao longo de anos, papel fundamental no contexto das relações sociais, sendo palco de diversas 

atividades que moldaram o contexto histórico-cultural das cidades. Assim como o espaço construído, 

ela veio se modificando de acordo com as necessidades e cultura de cada época, assumindo um 

sentido que vai muito além da simples composição da paisagem como um elemento de 

contemplação. O presente projeto de Iniciação Científica pretende discorrer sobre os sistemas de 

espaços livres contemporâneos bem como sobre a utilização das praças e sua importância na 

constituição de um sistema de espaços livres urbanos. Logo, apresenta-se um projeto de análise dos 

usos da Praça da Juventude, situada na cidade de Araxá – MG, de acordo com a sua apropriação 

antes e depois da sua revitalização. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a seguinte 

metodologia: Pesquisa bibliográfica e eletrônica sobre a história da Praça da Juventude; 

Levantamento fotográfico da praça e seu entorno; Aplicação de questionário avaliativo, visando 

descobrir como os usuários e moradores do entorno veem a praça; Confecção de tabelas e gráficos 

análise dos dados levantados. De acordo com os dados levantados e análise das pesquisas e do 

questionário aplicado, pôde-se constatar que as reformas pelas quais a praça passou propiciaram 

uma maior utilização da mesma, tanto pelos moradores locais como também de outros bairros. 

Além disso, observou-se também que a forma do usuário ver a praça está bastante relacionada com 

as atividades que ele pratica nela. A praça João Amâncio, datada da década de 80, desde sua 

inauguração, sempre foi muito utilizada e os principais frequentadores eram os próprios habitantes 

do bairro onde está inserida, o Urciano Lemos. As apropriações eram voltadas especialmente ao 

esporte e lazer e os usuários eram principalmente crianças e adolescentes. Esporadicamente, 

quando eventos eram realizados, tais como showmícios e competições esportivas, a praça recebia 

um maior número de pessoas que vinham de todos os bairros da cidade. Com o grande uso e a falta 

de manutenção, a praça aos poucos foi se degradando a ponto de ficar inapropriada ao uso, quando 

foi sujeita a reformas. As reformas se deram nos anos de 2002 e 2014 (esta última só em uma 

parte da praça) e tornaram o espaço propício ao uso novamente. A partir da história e dos dados 

levantados, conclui-se que apesar da praça João Amâncio ser uma área verde muito importante para 

a cidade, houve um certo descaso das autoridades competentes para com este espaço, pois as 

reformas realizadas somente aconteceram em resposta às reivindicações da população. As 

revitalizações foram muito importantes para a vida da praça e apesar da última não ter abrangido 

sua área total, foi muito bem aceita pelos seus usuários que continuam apropriando-se do espaço 

até mais intensamente do que antes. 

 

Palavras-chave: Praça. Reforma. Espaços livres. 
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ENG038 - Investimentos de saúde e segurança do trabalho na construção civil: 
análise dos fatores que interferem na concretização desses investimentos 
 

 

Apresentador: SOUZA, Thainara Rodrigues 

Orientador: MORAES, Fabiola Eugenio Arrabaca 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 
De acordo com Neto, et al (2006), o número de acidentes no Brasil aumentou devido à falta de 

equipamentos de proteção como capacetes, viseiras, botas, luvas, abafadores sonoros, e cintos de 

segurança. Os autores ressaltam que é obrigação das empresas investirem em segurança do trabalho, 

equipamentos e procedimentos, para que não ocorram acidentes que prejudiquem seus funcionários e a 

empresa em geral. São vários os fatores que interferem na concretização dos investimentos nos 

equipamentos de segurança do trabalho no canteiro de obras. De acordo com Neto (2014) estes fatores 

são: a não capacitação dos funcionários em relação ao uso correto dos equipamentos de proteção; os 

altos custos para aquisição de equipamentos para todos os trabalhadores; a falta de fiscalização diária de 

agentes de segurança para fazer vigorar o uso contínuo e a impossibilidade técnica, pois, às vezes, o local 

não comporta a instalação de proteções coletivas. A presente pesquisa consiste num estudo bibliográfico, 

que tem como base uma abordagem qualitativa e buscará traduzir as informações coletadas em artigos 

sobre os investimentos em saúde e segurança do trabalho na construção civil, por meio da análise dos 

fatores que interferem na concretização desses investimentos. Esta pesquisa apresenta caráter 

exploratório e descritivo visando a proporcionar mais informações sobre o tema abordado, registrando, 

analisando, classificando e interpretando os dados obtidos através de revisão bibliográfica (VOLPATO, 

2013): Saurin (2005) afirma que os critérios de prazo e custo são as principais exigências dos clientes, 

tanto em relação à elaboração do projeto e desenho, quanto em relação ao custo e ao prazo da execução 

da obra. Ele ainda revela que 51% dos seus entrevistados reclamam do tempo gasto com reuniões, pois 

acham que não são apropriadas e nem válidas as discussões sobre saúde e segurança do trabalhador. A 

partir dos resultados obtidos, verifica-se que as empresas investem de 1% a 3% do valor total em 

minicursos e treinamentos para a capacitação de seus operários. Por conseguinte, os resultados mostram 

que as empresas investem muito pouco em saúde e segurança. Podemos então observar que há alguns 

fatores que impedem a concretização dos investimentos em saúde e segurança do trabalho na construção 

civil, tais como o elevado custo para esses investimentos e a interferência no lucro final da obra. Também 

se percebe que o não uso dos equipamentos pelos operários leva a não concretização desses 

investimentos em saúde e segurança do trabalhador. Os Centros de Referências Especializados em Saúde 

do Trabalhador, cuja finalidade é a de ampliar a Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores, 

revelou que a melhor maneira para diminuir esse índice é gerar funcionários multiplicadores de 

conhecimento, pois, nos métodos usados pelo CEREST, o próprio operário é o sujeito que contribuiu para 

tal formação de segurança no canteiro de obra.  

 
Palavras-chave: Equipamentos de proteção. Saúde e segurança do trabalhador. Trabalhador da 

construção civil. 
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ENG039 - Estudo comparativo do conforto térmico de dois ambientes internos 
 

 

Apresentador: MARTINS, Adriana Pereira Resende 

Orientador: JOAQUIM, Welington Mrad 

Demais Autores: KODAMA, Daniela Satie; MUNIZ, Diogo Humberto; PAIVA, Phelippe 

Mendonça de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 
Com a evolução da tecnologia existem várias técnicas construtivas sendo utilizadas. Assim, nem sempre 

são as que menos causam impactos ambientais, que reduzem os gastos energéticos e que garantam o 

conforto térmico das edificações. O conforto térmico depende das variáveis climáticas, humanas e 

arquitetônicas. Dentro desta última há diversas soluções projetuais que visam a melhoria da qualidade 

interna destes espaços, assim como a redução dos gastos energéticos. A altura do pé-direito pode ser 

uma dessas técnicas. Vendo que o conforto térmico depende de vários itens, e também está associado à 

altura do pé direito. A seguir será verificada a eficiência do pé direito duplo como estratégia de conforto 

térmico. Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de aprimorar os 

conhecimentos sobre conforto ambiental e sobre as estratégias passiva de conforto térmico. Após esses 

estudos, fizemos um levantamento de Código Municipal de Obras dos municípios e de seus distritos em 

cinco cidades, uma de cada região do Brasil. Em seguida fizemos a medição in loco de temperatura em 

duas residências em Uberaba-MG com características semelhantes, mas com alturas de pés-direitos 

distintos. A primeira residência com o pé direito de 2,64 metros e a segunda, com o pé direito maior de 

aproximadamente 3,50 metros. As medições foram registradas às 08h30, às 14h30 e às 18h30, durante 

três dias. Por fim, os registros das medições realizadas in loco, foram analisados e comparados com 

normativas específicas de conforto térmico. Para isso, foram utilizadas as Tabelas de Mahoney. O 

intervalo de conforto definido pelas tabelas de Mahoney no mês abril é entre 22 e 27°C. Na temperatura 

de bulbo seco podemos perceber que na residência 1 obteve máxima de 31,2°C e mínima de 27,7°C, e na 

residência 2 obteve máxima de 29,8°C e mínima de 27°C. Assim, ambas permanecem fora do intervalo 

aceitável de conforto pela análise de Mahoney. Na temperatura de bulbo úmido podemos observar que na 

residência 1 obteve mínima de 22,5°C e máxima de 25,2°C, e na residência 2 obteve mínima de 22,2°C e 

máxima de 24,3°C. Contudo, podemos ver que ambas estão dentro dos limites de conforto pela análise 

de Mahoney. Na umidade relativa é possível observar que na residência 1 obteve umidade relativa 

máxima de 64% e mínima de 49,7%, e na residência 2 obteve uma umidade relativa máxima de 67% e 

mínima de 53%. Nota-se que há uma umidade maior, isso por receber altos níveis de radiação solar 

fazendo com que diminua a umidade relativa e aumente a temperatura. Através dos estudos notou-se 

que nos resultados de temperatura e umidade relativa, tivemos uma melhora significante ao 

relacionarmos a diferença de altura do pé direito dos ambientes em estudo. As análises das tabelas de 

Mahoney oferecem critérios básicos de projeto, sendo orientação norte/sul para reduzir insolação entre as 

edificações, proteção das aberturas e outros. Finalmente, resultam limites de conforto ideais para a área 

analisada. 

 
Palavras-chave: Conforto térmico. Temperatura. Umidade relativa. 
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ENG040 - Pesquisa em relação as técnicas de conforto térmico na cidade de 
Uberaba 
 

 

Apresentador: KODAMA, Daniela Satie 

Orientador: JOAQUIM, Welington Mrad 

Demais Autores: MARTINS, Adriana Pereira Resende; PAIVA, Phelippe Mendonça de; MUNIZ, 

Diogo Humberto 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

 

 

O ser humano, desde os primórdios, busca na moradia um lugar para se proteger dos perigos e 

desconfortos. A tipologia do lugar onde se abriga depende diretamente do clima, externo sendo 

avaliado todos os aspectos que possam aumentar o bem estar em seu interior. As particularidades 

do clima são totalmente diversas no mundo todo e com isto o ser humano teve de se adaptar aos 

mais diversos climas criando soluções através de sua moradia para trazer algum conforto térmico. 

Portanto, o conforto térmico surge como um dos principais fatores no projeto e execução de uma 

edificação. O foco da pesquisa é realizado na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais que 

busca analisar quais eram as técnicas de conforto utilizadas nos casarões antigos para que 

trouxesse um bom conforto térmico. É através do clima que é decidido quais são as melhores 

características que a edificação deve conter para se obter bons resultados na qualidade em termos 

de projeto e, consequentemente de conforto e eficiência energética. Para realização da pesquisa 

teórica foi feita uma revisão bibliográfica, utilizando diversos livros na área de conforto térmico, 

climatologia, construções na arquitetura colonial, luminosidade em edificações, dentre outros livros 

bem como a utilização de artigos científicos e trabalhos científicos já publicados. Para a pesquisa 

empírica decidiu-se realizar visitas a casarões antigos na cidade de Uberaba que possuíam pé direito 

elevado, para observar as principais características do local. Foram realizadas visitas à quatro 

casarões localizados mais ao centro da cidade de Uberaba. Como resultados temos um estudo nos 

casarões na cidade de Uberaba, apontando suas principais características que demonstram quais 

aspectos são importantes no momento se de projetar uma edificação, de modo que ela proporcione 

um bom conforto térmico. Por meio da presente pesquisa foi possível notar o quão é importante a 

fase de projeto de uma edificação para que ela possa trazer conforto térmico a seus usuários. Casas 

com pés-direitos elevados, demonstram o conforto que tais edificações proporcionavam, com 

grandes salas arejadas, bem ventiladas e confortáveis às pessoas, independente das oscilações 

climáticas externas, internamente os usuários não sentiam tanto desconforto, pois as edificações 

impediam que tais oscilações transpassassem para o ambiente.  

 

Palavras-chave: Pé-direito. Conforto térmico. Técnicas construtivas. 
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ENG041 - Estudo do conforto térmico de uma sala padrão com pé direito de 4,00m 
com alternativa de ventilação 
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O Brasil enfrenta uma grande crise em seus recursos hídricos. Isso implica diretamente na produção de 

energia no País, uma vez que, sua principal fonte vem de usinas hidroelétricas, que utiliza a força das 

águas em movimento para transformar em energia elétrica. Com o alto consumo de energia voltada para 

obtenção do conforto térmico em edificações através de aparelhos de ventilação forçada, induz a 

necessidade do estudo na etapa de projeto de arquitetura, visando estabelecer estratégias bioclimáticas 

que possuam capacidade de reduzir significativamente o consumo energético no ambiente construído. 

Tento em vista todos os benefícios da ventilação natural, o seu uso não está sendo aproveitado com todo 

potencial. A falta de estudo dos projetos vem acarretando em um aumento na utilização dos aparelhos de 

ar condicionado, ocasionando o elevado gasto energético nas residências. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar o uso da ventilação natural, através da simulação computacional, para atingir conforto 

térmico em função da altura do pé direito e de aberturas estrategicamente posicionadas. Inicialmente 

escolheu-se uma residência unifamiliar na cidade de Uberaba-MG para realizar os estudos de ventilação 

natural. Adotou-se a sala de estar como objeto de estudo por ser o ambiente de maior permanência 

prolongada da família, o que motiva o uso dessa estratégia para atingir conforto térmico. Posteriormente 

realizou se uma caracterização dos ventos, pois com a utilização da simulação computacional, a fim de 

analisar a ventilação natural à caracterização dos ventos se faz necessária para criar um ambiente 

próximo do real. Foram realizadas 4 simulações alterando a disposição das aberturas e variando a altura 

do pé direito. 1º Simulação utilizando configuração original da residência. 2º Simulação utilizando 

disposição original de aberturas alterando somente a altura do pé direito para 4,00m. 3º Simulação 

utilizando o pé direito original, substituindo apenas a porta de entrada por duas janelas localizada a 

1,40m de altura, com 1,20 x 0,70m. 4º Simulação com pé direito elevado a 4,00m, substituindo a porta 

de entrada por duas janelas localizada a 3,10m de altura, com 1,20 x 0,70m. Nas duas primeiras 

simulações é possível observar que não houve mudança na velocidade média dos ventos, alterando 

apenas a taxa de renovação do ar por hora. Já na 3° e 4° simulação, houve alteração na velocidade 

média dos ventos, diminuindo a velocidade dos ventos na entrada e aumentada à velocidade nas 

aberturas de saída, as vazões também foram menores, bem como a taxa de renovação, devido ao 

aumento no volume do ambiente. Através das simulações realizadas é possível observar que somente a 

elevação do pé direito é insuficiente para alterar a velocidade média da ventilação nas aberturas. Sendo 

mais interessante trabalhar a disposição das aberturas, alterando a área, altura de implantação e o 

posicionamento em fachadas que se beneficiem da incidência dos ventos dominantes 

 
Palavras-chave: ventilação natural; simulação computacional; conforto térmico. 
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ENG042 - Estudo do espaço externo visando às vagas de estacionamento para 
portadores de necessidades especiais, acesso ao sistema de transporte coletivo e 

sanitários masculinos do Mercado Público 
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A acessibilidade é algo com um grande valor social, que reflete o desenvolvimento e consciência da 

população em relação à cooperação do coletivo. Pode-se observar no Brasil que em vários locais o acesso 

é restrito como: falta de rampas, largura das portas e corredores, adequações necessárias nos banheiros 

e barras de apoio, o que dificulta o acesso do local à uma pessoa com necessidades especiais. Isto reflete 

a baixa importância social que é direcionada a essa área, sendo que a acessibilidade é um grande fator 

dentro de uma sociedade, e que garante um conforto não só apenas para pessoas com necessidades 

especiais, mas para toda a população, garantindo melhor qualidade de acesso para todos. A 

acessibilidade é estabelecida como a condição de acesso a um edifício, transporte público, escritórios, 

hospitais, escolas, teatros, restaurantes, entre outros, por uma pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida, garantindo a ela segurança e autonomia. Com isso, o projeto lida com o emprego da 

acessibilidade, sem alterar os aspectos físicos de um edifício público, sendo a arquitetura um aspecto 

muito importante para um edifício tombado pelo patrimônio histórico. Realização de estudos de revisão 

da literatura para contribuir no desenvolvimento de um senso crítico em relação ao tema abordado 

(acessibilidade em edifícios públicos/tombados) na norma NBR 9050 e aos termos técnicos, para um 

ambiente já construído, visando à acessibilidade do espaço externo, às vagas de estacionamento para 

portadores de necessidades especiais, acesso ao sistema de transporte coletivo e sanitários masculinos 

do mercado público. Foi utilizado prancheta, trena métrica para auxiliar nas medições dos ambientes que 

exista a possibilidade de passagem de pessoas, das dimensões de escadas de acesso ao Mercado Público 

de Uberaba (verificando altura do espelho, largura do passo, condições e/ou existência de guarda corpo e 

corrimão), largura de passeios ou locais de passagem, vagas de estacionamento e a câmera fotográfica 

para o registro do local estudado. Foram encontrados vários setores com falta de acessibilidades, tais 

como corredores, sanitários, estacionamento, entre outros. Apresentam-se fora dos padrões das normas 

da NBR 9050, o que torna o ambiente não acessível a pessoas portadoras de necessidades especiais ou 

com mobilidade reduzida. É possível concluir que o mercado municipal necessita de varias adaptações 

para se tornar acessível a uma pessoa portadora de necessidades especiais. Um dos locais mais 

importantes é o ambiente externo, já que sem acessibilidade neste espaço não há possibilidade de acesso 

autônomo, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, para o interior do mercado. Neste espaço 

e possível observar a pouca acessibilidade existente, como falta de passarelas, rampas, orientações, 

entre outros. O mercado necessita de uma grande atenção na área da acessibilidade, por ser um ponto 

turístico/histórico da cidade que recebe vários visitantes diariamente. 

 
Palavras-chave: Acessibilidade. Autonomia. Sociedade. 
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ENG043 - Estudo do espaço urbanizado visando à integração do ambiente externo 
com o interno, escadas, mezanino e sanitários femininos do Mercado Público 
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A Engenharia Civil atua diretamente em realizações de projetos de construção, preservação e 

atualização de edifícios, sendo uma área que tem muito a contribuir para o bem estar psicossocial 

dos indivíduos. O tema abordado é a acessibilidade em um mercado público, tombado pelo 

patrimônio histórico, e onde foi feita a análise dos aspectos físicos do ambiente de acordo com 

parâmetros técnicos e normativos. O estudo deste trabalho contemplou o levantamento de dados e 

as necessidades de acessibilidade no espaço urbanizado, visando à integração do ambiente externo 

com o interno. Com isso, foram analisadas, escadas, mezanino e sanitários femininos para as 

pessoas com necessidades especiais, de acordo com a norma NBR 9050. Além disso foram feitas 

também, revisão da literatura, contribuindo no desenvolvimento de um senso crítico em relação ao 

tema abordado. Foram feitos levantamentos de dados técnicos e parâmetros físicos da atual 

situação do mercado público, ambiente interno, sanitários e áreas externas de acesso ao edifício, em 

relação a acessibilidade, e em conformidade com a NBR-9050. Durante o período de um ano, de 

agosto de 2014 a julho de 2015, foram feitos os seguintes estudos e análises: estudo da história 

arquitetônica do edifício, utilizando imagens e informações do arquivo público; dimensionamento de 

escadas e mezanino do mercado; análise da evolução do processo de urbanização do entorno do 

ambiente; estudo das instalações sanitárias femininas e levantamento fotográfico dos ambientes 

estudados. Contudo, ficou evidenciada a falta de mobilidade urbana, tanto dentro, como fora do 

mercado. Tendo como resultado os levantamentos de dados técnicos e parâmetros físicos da atual 

situação de um mercado público, ambiente interno, sanitários e áreas externas de acesso ao edifício, 

em relação a acessibilidade. Portanto, ficou imprescindível o estudo dessa pesquisa, tanto para 

entender e conhecer todas as normas e especificações, suas etapas, métodos e técnicas, como 

também, para ampliar os conhecimentos e promover melhorias de adaptações nesse sistema, 

difundindo ele cada vez mais. Com isso, fica evidente a necessidade de estudos detalhados neste 

tema, assim como a utilização corretamente das normas, com o propósito de ajudar pessoas com 

algum tipo de deficiência a se locomoverem com maior facilidade e sem algum tipo de obstáculo. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão social. Adequação. 
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ENG044 - Análise de controladores de velocidade de geradores síncronos 
 

 

Apresentador: ZEFERINO NETO, José Alaor 

Orientador: SILVA, Antonio Manoel Batista da 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 

 

 

O consumidor está cada vez mais exigente quanto à qualidade da energia elétrica que utiliza, 

demandando que o sistema de energia esteja operando em estado normal. Diz-se que um sistema 

de potência se encontra no estado normal de operação quando a demanda das cargas alimentadas 

pelo sistema é satisfeita e a frequência é mantida o mais próximo possível de seu valor nominal em 

regime permanente. Ou seja, as variações de frequência devem ser mínimas. Para conseguir 

atender esse requisito é necessário que os geradores síncronos mantenham rotação constante e 

sejam capazes de corrigir os desvios. Essa é justamente a ação dos reguladores de velocidade. 

Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar as configurações de estruturas de 

controladores de velocidade de máquinas primárias de um sistema turbina gerador com a finalidade 

de proporcionar melhor compreensão de seu funcionamento. O propósito é a análise de 

comportamento de modelos de reguladores de velocidade e os tipos empregados nas turbinas 

hidráulicas e a vapor e a influência no desempenho das máquinas síncronas. Praticada a pesquisa 

teórica por meio de artigos científicos e livros de regulação de velocidade foram obtidos os 

fundamentos dos dispositivos capazes de transformarem formas de energia como a cinética e a 

térmica em trabalho mecânico. Estes dispositivos são denominados de máquinas primárias. Elas são 

responsáveis pelo acionamento mecânico do conjunto turbina-gerador. E para controlá-las estão 

presentes os governadores de velocidade, idealizado para realizar automaticamente um programa 

de ação a partir de uma comparação entre a velocidade de referência e a velocidade real. Para as 

turbinas a vapor, o sistema do regulador de velocidade contém um regulador proporcional, um relé 

de velocidade e um servo-motor para controlar a abertura da válvula de vapor. Enquanto as 

turbinas hidráulicas necessitam de reguladores com características especiais de queda transitória 

para que haja um bom comportamento dinâmico do controle de velocidade. Um modelo utilizado em 

programas de estudo em estabilidade transitória e dinâmica é o modelo simples do IEEE (Instituto 

de engenheiros eletricistas e eletrônicos). A função dos controladores é garantir uma resposta rápida 

quando há uma variação na velocidade causada por uma falta ou excesso de carga. A resposta 

rápida da velocidade por meio do regulador implica em mínima variação na frequência e 

consequente melhoria na estabilidade do sistema. E o correto funcionamento da regulação de 

velocidade implica diretamente na qualidade da energia elétrica entregue as cargas de um sistema. 

É de responsabilidade do controlador de velocidade manter a frequência no estado normal de 

operação. Um bom projeto de um regulador de velocidade, associado aos ajustes adequados de seus 

controles são fatores imprescindíveis para alcançar uma condição normal de operação, ou seja, a 

estabilidade do sistema. 

 

Palavras-chave: Controlador de velocidade. Sistema elétrico de potência. Máquinas primárias. 
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ENG045 - Análise do comportamento transitórios em geradores em baixa tensão 
devido a variações de carga e geração  
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Os geradores síncronos estão cada vez mais presentes em redes de distribuição suprindo cargas 

elétricas.  E devido a sua viabilidade de custos para redes de baixa tensão, os geradores de pequeno 

porte estão se tornando equipamentos indispensáveis em hospitais, aeroportos e estabelecimentos 

comerciais. Por consequência demandam estudos para minimizar os efeitos provocados pela 

ocorrência de distúrbios, posto que esses eventos são relativamente frequentes e resultam em 

transitórios no sistema de energia. Nesse contexto, o trabalho analisa o comportamento do gerador, 

conectado a uma rede de baixa tensão, submetido à variação de geração ou de carga e a curto-

circuito. O sistema elétrico é constituído por usinas geradoras de energia, por linhas de transmissão 

que a transportam aos centros consumidores e por linhas de distribuição que a distribuem aos 

consumidores finais. Com a flexibilização da legislação da área foi permitido a inserção de geradores 

a essas redes, modificando a dinâmica dessas instalações. A rede de distribuição utilizada é de 13,8 

kV alimentando um barramento de 220 V, por meio de um transformador de 30 kVA. Na barra de 

220 V está conectado um gerador síncrono de 40 kVA e quatro cargas de 10 kVA. A rede foi 

submetida às seguintes perturbações: desligamento da rede central, de cargas, e um curto circuito 

no barramento do gerador. O sistema foi simulado com a ajuda do software ATP (Alternative 

Transient Program). Com a execução da simulação, os resultados foram analisados com o auxílio de 

gráficos temporais. As curvas mostradas pelos gráficos plotados revelaram que a tensão e corrente 

do gerador se estabilizaram após os distúrbios de desconexão da rede central e na ocorrência do 

curto-circuito, caracterizando que o regulador de tensão age no sentido de ajustar a tensão nos 

terminais do gerador. Por sua vez, o comportamento da velocidade do gerador apresentou uma 

dinâmica amortecida indicando a atuação do regulador de velocidade. Por fim, no último distúrbio de 

desligamento das cargas, as curvas que mostraram a corrente na saída do gerador apontam a 

redução de seu valor à medida que as cargas são desligadas, e a velocidade angular do eixo 

mecânico do gerador mostrou que seu valor aumenta e é corrigido devido à atuação do governador 

de velocidade. Os valores das variáveis mecânicas e elétricas do gerador e elétricas da rede de 

distribuição em regime permanente, obtidos com a simulação atingiram os padrões nominais. Isso 

implica que os modelos utilizados para a simulação da instalação representam bem a estrutura. 

Além disso, as variações provocadas pelos distúrbios apresentaram dinâmica amortecida revelando 

a estabilidade das grandezas devido à ação dos controladores. Isto significa também que o ATP é 

adequado para análise do comportamento do gerador nesses sistemas de baixa tensão. Informações 

obtidas podem servir para dimensionamento da fiação e de dispositivos como os disjuntores e relés 

dos sistemas de proteção da instalação. 
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Com grande frequência acontecem acidentes na BR 050 e vários fatores contribuem para isso, dentre eles 

o excesso de velocidade, a imprudência e as imperfeições na via. O presente estudo identificou que uma 

das causas desses acidentes é a aquaplanagem, termo utilizado para se referir à perda de aderência de 

um veículo em razão da presença de uma película de água ou outro fluído entre o solo e os pneus. A ideia 

de encontrar uma forma de resolver tal problema surgiu a partir da análise do grande índice de acidentes 

na referida rodovia durante os períodos chuvosos e também da constatação de que outras rodovias 

apresentam o mesmo problema, tendo em vista que há uma grande deficiência sobre a vida útil esperada 

das estruturas. Desta forma, o principal objetivo do trabalho é analisar o trecho crítico (local onde há o 

maior fator causador desse tipo de acidente) da BR 050, entre Uberaba e Uberlândia, e, ainda, apresentar 

medidas para recuperação da superestrutura que resolvam ou amenizem os problemas que levam a 

acidentes. Será feita uma análise prévia dos seguintes dispositivos de drenagem existentes na rodovia: 

drenagem superficial, drenagem do pavimento, drenagem profunda ou subterrânea e drenagem de 

transposição de talvegues. Por meio do levantamento hidrológico e topográfico e de uma verificação 

detalhada da geometria e da pavimentação, identificaremos onde se encontra a maior incidência do 

problema na BR 050. Após o levantamento de todos os dados relevantes e da análise dos resultados e 

das características técnicas obtidas, apresentaremos uma proposta de como melhorar as condições e a 

vida útil da via. A grande dificuldade que enfrentamos inicialmente foi o fato de a MGO; que privatizou a 

rodovia BR 050; não autorizar as visitas técnicas programadas no plano de aluno. Porém, a visita técnica 

foi recentemente aprovada pela MGO no mês de agosto e iniciaremos os procedimentos. Devido a esse 

atraso, aprofundamos o estudo das bibliografias referentes a patologias em rodovias e dispositivos de 

drenagem e foi possível constatar que é de suma importância que os dispositivos tenham um 

dimensionamento adequado, a fim de garantir a integridade da estrutura do pavimento e a segurança dos 

usuários. Este trabalho evidencia um estudo sobre a BR 050, entre Uberaba e Uberlândia, analisando as 

falhas construtivas existentes. Foi possível concluir que é essencial a correta utilização dos dispositivos de 

drenagem em cada trecho da rodovia e que o custo de uma rodovia não deve ser estimado apenas pelo 

valor da construção, mas por todos os custos relevantes de manutenção, reforço e reposição durante a 

vida útil esperada das estruturas. Este projeto ganha importância por estar diretamente ligado à vida das 

pessoas, haja vista que seu fundamento é diminuir os riscos de acidentes por aquaplanagem e também 

por ser considerada uma inovação ao estudar diretamente o funcionamento das rodovias, o que nem 

sempre ocorre de maneira devida. 
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Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 157 
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Muntingia calabura é uma espécie vegetal cultivada em várias regiões do mundo. Com 

características muito particulares e segundo análises possui várias atividades referentes ao controle 

de problemas de saúde. Seus estudos indicam atividade antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, 

entre outras.  Este projeto tem como foco a determinação da sua atividade microbiana, frente as 

bactérias que causam infecção urinária. A atividade antimicrobiana das folhas da espécie Muntingia 

calabura, foi determinada utilizando o método da microdiluição em caldo, para determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM). Sendo as amostragens do material vegetal testadas nas 

bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os extratos metanólicos, compostos por folhas 

da espécie vegetal, obtidos por extração por infusão, apresentaram atividade antimicrobiana apenas 

frente ao microrganismo Escherichia coli. Não apresentaram potencial antimicrobiano frente aos 

microrganismos testados os extratos hexânico e etanólico das folhas. Os resultados obtidos através 

da realização de testes microbiológicos demonstram que alguns dos extratos metanólicos foram os 

únicos a apresentarem atividade antimicrobiana frente aos microrganismos testados, ou seja, a 

parte da planta que apresenta tal eficácia é a mais polar. 

 

Palavras-chave: Muntingia calabura. Atividade antioxidante. Bactérias Escherichia coli e 
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A destinação inadequada de resíduos e efluentes sanitários acaba afetando principalmente cursos 

d’água, podendo ocasionar eutrofização, contaminação por metais pesados entre outros impactos. 

Ao interagir com os compartimentos ambientais principalmente em recursos hídricos estes metais 

participam de diversos processos biológicos, um deles pode-se dizer a bioacumulação, processo em 

que substâncias dissolvidas e suspensas na água são absorvidas e acumuladas em organismos, 

sendo este utilizado como organismo indicador da qualidade ambiental quanto a metais pesados e 

sendo uma fonte de acesso destes metais para o homem. A espécie escolhida para o estudo foi a 

Tilápia, por ser comumente encontrada em todo o leito do rio Uberaba, apresentar fácil captura, um 

sabor agradável ao paladar e elevado consumo. O presente trabalho traz como objetivos a 

monitorização da presença de metais pesados em peixes, através da determinação da concentração 

destes metais em Tilápias obtidas no rio Uberaba e a análise de risco toxicológico. Foram 

determinados dois pontos para a realização das coletas, um deles localizado próximo a captação de 

água realizada pelo Codau, empresa de saneamento municipal, e um ponto localizado dentro do 

perímetro urbano, o mesmo localizado próximo ao bairro Tutunas. Uma das principais formas de 

absorção destes metais acaba sendo a alimentação, uma vez que a população se alimenta do 

pescado. Através da resolução RDC nº 42, de 29 de agosto de 2013 é possível verificar a 

concentração máxima dos 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 1,0g de tecido 

muscular do pescado, 3,0mL de ácido sulfúrico e 2,0mL de ácido nítrico. Esta amostra foi então 

digerida a 600ºC 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), Cádmio (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 dezembro de 2014 não apresentam sinais de contaminação 

por metais pesados. 
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A gasolina é um composto derivado do petróleo usado como combustível. Esta deve seguir algumas 

especificações e atender certos parâmetros de qualidade regulamentados pela ANP. Por ser o 

combustível consumido em segundo lugar no Brasil, é comumente alterado devido ao fato de possuir 

solventes como hidrocarbonetos aromáticos em sua composição original de difícil identificação. 

Problema este decorrente também da pequena quantidade de fiscais disponibilizados pela ANP e a 

má intenção por parte de alguns estabelecimentos.  Fazendo assim a necessidade de uma freqüente 

análise de suas características para controle das especificações. O presente trabalho teve como 

objetivo analisar algumas de suas características. Dentre as análises desenvolvidas e caracterizadas 

destaca-se a destilação e o resíduo da destilação. De posse dos resultados obtidos, estes foram 

comparados aos exigidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Foram coletadas 18 amostras de 

gasolina tipo C comum, sendo 3 postos de cada uma das 6 bandeiras. As amostras foram coletadas 

em galões de polietileno de 20 litros, um total de 2 litros de material de cada posto. A armazenagem 

foi feita em ambiente fresco, livre de calor e umidade e os galões foram devidamente identificados. 

Para os procedimentos coletou-se uma alíquota de 100 mL da amostra em um balão de destilação 

de 100 mL conectado a um condensador de refluxo e este a uma proveta graduada de 100 mL. 

Fornecendo-se calor a partir de uma manta e sob condições controladas, registrou-se a temperatura 

em que iniciou a destilação e a cada 5 mL destilado. Após a destilação, a gasolina foi transferida 

para uma proveta graduada de 10 mL. Deixou-se a gasolina não destilada restante no balão, 

escoando até que nenhum acréscimo no volume fosse observado. De acordo com os resultados 

percebeu-se que todas as amostras estão dentro dos parâmetros especificados pelas 

regulamentações da ANP e normas da NBR. Seguindo-se o padrão de temperatura máxima; com 

10% de material destilado, 70°C; 50% material destilado, 140°C e 90% de material destilado, 

temperatura máxima de 200°C. Com os dados é possível perceber que em todas as destilações 

obteve-se mais de 90% de material destilado (recuperado) o que mostra que apesar de haver 

perdas, estas não foram tão significativas. Perdas essas que podem ter ocorrido devido a um erro de 

manuseio, de montagem, problemas do próprio destilador ou da manta aquecedora. No término da 

destilação foram calculados os teores de resíduos, os quais de acordo com a ANP não podem 

exceder os 2%. Dentre as 18 amostras analisadas somente dois apresentaram-se fora das normas 

ditadas pela ANP em relação à quantidade de resíduos. Por meio das análises observadas na 

gasolina comercializada nos postos de gasolina da cidade de Uberaba é possível perceber que, no 

geral, o combustível que é disponibilizado ao consumidor, com a exceção de dois postos analisados, 

está totalmente dentro da legislação e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. 
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O estudo da vegetação remanescente dá subsídios à análise da biodiversidade da flora nativa 

colaborando com ações que levam a manutenção de ambientes, sejam naturais ou conservados, isso 

se dá através de diversos empreendimentos das engenharias, com ênfase na Engenharia Ambiental, 

que aplica esta prática no diagnóstico de áreas. A preservação da mata ciliar se faz necessária, pois 

promove o equilíbrio dinâmico do ambiente por determinar o fluxo, a qualidade e a infiltração da 

água no solo, protegendo as nascentes e mananciais. O projeto visa trazer o conhecimento da 

composição da flora remanescente da bacia do Córrego Borá, da análise da fitofisionomia, do 

levantamento de matrizes fornecedoras de sementes para produção de mudas, fornecendo assim 

informações que auxiliam na manutenção e no manejo sustentável deste ecossistema, para 

recuperação e conservação de áreas degradadas na região. O trabalho foi realizado em 28 parcelas 

permanentes no fragmento de 3 ha, de 700 m de comprimento (S 19°34'29.4"S e WO 47°57'33.6", 

Sistema WGS84) da mata ciliar do Córrego Borá (Faz. São Francisco/Agronelli, Uberaba, MG), cujo o 

clima é Tropical Úmido de Savana (Aw, classificação climática de Koppen) e com precipitação média 

anual de 1.589 mm. Durante o período de agosto/2014 a julho/2015 foi realizado uma vez ao mês, 

o caminhamento aleatório perpendicular às margens do córrego, à procura de angiospermas 

arbóreas, herbáceas, epífitas, arbustivas, hemiparasitas e lianas em seu estádio reprodutivo, 

seguido da análise fitofisionômica, do levantamento florístico e de seleção de matrizes de sementes. 

Existe diferença fitofisionômica nos diferentes trechos analisados no fragmento. Foram coletados 

materiais botânicos de 148 indivíduos, depositados no HUFU, pertencentes a 38 famílias. As famílias 

Asteraceae, Bignoniaceae, Fabaceae, Myrtaceae e Malvaceae destacaram-se pela quantidade de 

indivíduos de táxons diferentes. Vários indivíduos arbóreos de seis espécies foram catalogados como 

matrizes de sementes.Com base nos aspectos fitofisionômicos e da presença de matrizes de 

sementes, podemos dizer que o fragmento da mata ciliar do córrego Borá, está conservada, sendo 

de extrema importância sua preservação, assim como de outros trechos desta microbacia, para 

subsidiar projetos de manejo e recomposição nestas formações. Além disso, reforça-se a 

importância de coletar amostras de espécimes de hábitos diversos, que acabam por incluir táxons 

ecologicamente importantes como Bromeliaceae, Begoniaceae, Loranthaceae, Onagraceae e 

Zingiberaceae. 

 

Palavras-chave: Fitofisionomia. Levantamento florístico. Matrizes de sementes. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 161 

ENG051 - Análise morfoanatômica de espécies coletadas na bacia hidrográfica do 
Córrego Borá 
 

 

Apresentador: VIEIRA, Marcella Ribeiro 

Orientador: VIEIRA, Tatiana Reis 

Demais Autores: BUCEK, Elizabeth Uber; OLIVEIRA, Lilian Flávia Araújo; COSTA, Marizelia 

Gomes; BOSQUETTI, Lorrayne de Barros; PAOLINELLI, Marco Túlio 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

Órgão Financiador: IADES - Instituto Agronelli, UNIUBE 

 

 
Os cerrados ocupam aproximadamente um quarto do território brasileiro, sendo o segundo maior bioma 

(depois da Amazônia) e concentra nada menos que um terço da biodiversidade e poucas bacias 

hidrográficas com mata ciliar preservada. A flora do cerrado é considerada a mais rica savana do mundo, 

e estima-se que entre 4 a 11.000 espécies habitam essa região, sendo mais de 4.000 consideradas 

endêmicas. As espécies vegetais são específicas para cada bioma e matas ciliares e se alteram em 

consequência de suas modificações e degradações, podendo assim, ser usadas como parâmetro na 

definição da qualidade das áreas de interesse. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as 

características macro e microscópicas de 5 espécies coletadas na microbacia do córrego Borá Triângulo 

Mineiro. As espécies foram coletadas em um fragmento de mata ciliar localizado na Fazenda São 

Francisco/Agronelli em Uberaba, MG (S 19°34'29.4"S e WO 47°57'33.6", Sistema WGS84). O material 

botânico testemunho das espécies foi depositado no Herbarium Uberlandensis (HUFU). Foram realizados 

cortes transversais do caule, folha e raiz de cada espécie em triplicata. As amostras foram fixadas em 

FAA (Formaldeído: Ácido acético: Álcool etílico 70%) por 24 horas, seccionadas, incluídas em parafina, 

coradas com fucsina e azul de ancião e montadas em entellan. As imagens foram obtidas no microscópio 

binocular Axiostar Plus Zeiss acoplado à câmara para captura de imagens através do programa Axivision. 

Para as análises macroscópicas utilizou-se estereomicroscópio binocular. Das 5 espécies duas pertencem 

a família Melastomataceae, e as outras Myrtaceae, Annonaceae e Anacardiaceae. A maioria das espécies 

são arbóreas, apresentam folhas simples, sendo apenas a espécie da família Anacardiaceae composta 

com 3-7 folíolos. Todas as espécies apresentam raiz protostélica e caule sifonostélico com presença de 

fibras na região cortical. O mesófilo da maioria das folhas é classificado como heterogêneo dorsiventral, 

exceto a espécie de Anacardiaceae que é do tipo heterogêneo isobilateral. As folhas de todas as espécies 

são hipoestomáticas com presença de cutícula. As características morfoanatômicas das espécies estudas 

estão de acordo com as descrições para as respectivas famílias encontrada na literatura e para o 

ambiente no qual foram coletadas. O estudo da microscopia vegetal auxilia na elucidação de vários 

fenômenos relacionados ao corpo do vegetal, dentre eles são citados os: estudos de sistemática vegetal 

que ajuda na identificação de famílias, gêneros e espécies; na anatomia descritiva que estuda os tecidos 

e sua distribuição nos diversos órgãos do vegetal. Na ecologia este estudo é uma ferramenta que 

corrobora com a avaliação da composição florística e relaciona as características microscópicas dos 

vegetais analisadas com as condições ambientais do fragmento estudado de mata ciliar situada no 

cerrado do Triângulo Mineiro. 
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A espécie Pinus taeda é classificada botanicamente como gimnospermas (chamadas de coníferas), e 

no Brasil, sua madeira é a principal matéria-prima para a indústria de papel e celulose. A madeira 

pode ser definida quimicamente como um biopolímero tridimensional, formada por celulose, 

hemiceluloses, lignina e uma menor quantidade de extrativos e compostos inorgânicos. A lignina é 

um polímero orgânico presente em madeiras e cascas dos vegetais que tem como principais funções 

a de sustentação e de defesa contra microrganismos. O seu teor é variável em cada parte do 

vegetal, mas sabe-se que em torno de 20% da madeira de folhosas e 28% da madeira de coníferas 

corresponde à lignina. Na indústria de papel e celulose a lignina é descartada ou utilizada como 

fonte de energia. Sendo um dos principais objetivos criar um produto que venha a substituir os 

coagulantes inorgânicos. Há Madeira foi coletada, cortada, separada da casca, feito processo de 

moagem e secagem por 24 horas, após peneiramento em peneiras de 48-60 meshes foi utilizado 

soxhlet e solventes na proporção de cicloexano/etanol (2:1) e água, para retirada de extrativos, 

cada extração com duração de 6 horas. Para retirada da lignina foi utilizado método de Klason. Após 

este processo preparou a água suja com areia e pH inicial de 6,39 e transmitância 61,85%, foi feita 

correção do pH para 10,40(Ca (OH)2), e adicionado em Bequer de 100 ml de água com as devidas 

proporções dos coagulantes até que se encontrasse uma faixa ótima de coagulação. Os resultados 

abaixo reforçam o bom desempenho da lignina em comparação aos já comercializados no mercado, 

estes números indicam a transmitância inicial da água suja e da água no final do processo já 

filtrada: Água suja 61,85±2,15; Tanfloc – 1 ml 81,1 ± 0,46; Sulfato de Alumínio – 1 ml 82,2 ± 0,6; 

Lignina em meio básico – 1 ml 62,86 ± 5,05; Lignina em meio ácido – 3 ml 84,9 ± 0,97; Tanfloc-

Lignina 84,53 ± 1,01; Sulfato de alumínio-Lignina 87,99 ± 0,69; Tanfloc-Sulfato 85,36 ± 0,87. O 

fato da eficiência da lignina como agente coagulante pode estar relacionada com sua estrutura, 

quimicamente semelhante ao Tanfloc. Em meio ácido pode ocorrer a protonação dos grupos OH 

gerando uma estrutura catiônica. E mesmo não obtendo resultados em meio básico, teoricamente 

ocorre a desprotonação dos grupos OH, formando anios fenolato, deixando a estrutura da lignina 

aniônica. A lignina se comprovou como um excelente agente coagulante e floculante no tratamento 

de água. Após testes realizados houve uma significativa diminuição na transmitância comparando 

com o Tanfloc. Em indústrias de papel e celulose as ligninas são descartadas e ou utilizadas para 

geração de energia para caldeiras e outros equipamentos, esta pesquisa vem através de dados e 

estudos, comprovar e dar uma segunda opção para a utilização da lignina. Se faz necessário mais 

estudos de campo em estações de tratamento para a sua concretização e sua utilização. 
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A comunidade da Baixa é considerada setor administrativo e vetor de crescimento urbano do 

município de Uberaba. Atualmente encontra-se intensamente ocupada pelos setores produtivos da 

agricultura e da pecuária, o que torna necessário o levantamento da ocupação do solo por 

planejadores e legisladores para analisarem a forma pela qual seu espaço está sendo utilizado. 

Neste contexto o objetivo desta pesquisa é produzir um mapa de cobertura do solo através de 

classificação de imagem de satélite. Materiais: Imagem do ano de 2009 do satélite Landsat 5, 

sensor TM (Thematic Mapper), sem cobertura de nuvens, disponível na página eletrônica do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; - Sistema de Informações Geográficas; - Visitas no 

bairro e imediações. Para realizar a classificação, as imagens foram submetidas às seguintes etapas: 

i) definição das classes de cobertura do solo; ii) coleta de amostras de treinamento destas classes; 

iii) extração de parâmetros estatísticos; iv) definição da regra de decisão - classificação das 

imagens; v) reclassificação de valores para visualização e vi) análises espaciais. Verificou-se que a 

área total de estudo corresponde a 149034 (cento e quarenta e nove mil e trinta e quatro) hectares; 

destes, cerca 80% (oitenta por cento) são ocupados por tipologias associadas a agricultura, como 

pastagem, cana-de-açúcar, área agrícola e terra arada, restando apenas fragmentos de mata ciliar 

nas regiões ocupadas pelas mesmas. A análise espacial da cobertura do solo da região de entorno 

do bairro da Baixa e região sul da cidade de Uberaba permitiu identificar o perfil predominante de 

ocupação que define o modelo de desenvolvimento regional. Fundamentando da produção pecuária 

e agrícola, com destaque para cultura da cana-de-açúcar, este modelo provoca interferência no 

ambiente natural. Apenas resquícios de mata ciliar são observados nas regiões predominantemente 

ocupadas por estas tipologias. Concluiu-se que a expansão da cana-de-açúcar ocorre em sentido de 

colisão com o vetor de crescimento da área urbana do município de Uberaba. O mapa produzido 

servirá de referência para monitoramento futuro. 
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A água é um componente bioquímico essencial à vida dos seres vivos, seja como meio de vida de 

várias espécies ou com seu valor cultural, social e econômico pois é um fator muito importante na 

produção de diversas atividades econômicas como a agricultura, que utiliza uma quantidade 

significativa de água e é de extrema importância para a economia nacional, porém é um recurso 

escasso com uma enorme demanda, devido a poluição dos mananciais por atividades antrópicas. 

Nesse contexto se faz necessário criar alternativas de racionalização da água, sendo a irrigação uma 

dessas formas, trazendo benefícios como a recarga do lençol freático. Essa solução só é possível se 

os limites sanitários e ambientais garantirem um nível de qualidade através de análises físicas, 

químicas e biológicas como parâmetros estimados pela Resolução CONAMA nº357 de 2005, assim 

definindo a adequação para seu uso. As análises foram realizadas em dois bolsões de um Complexo 

Agroindustrial na cidade de Uberaba-MG, onde recebem resíduos rurais e industriais. As coletas 

foram realizadas quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período de seca no 

intervalo de fevereiro de 2015 a julho de 2015. As amostras foram coletas nos dois bolsões em 

frascos de vidro âmbar e de DBO esterilizados. A temperatura e pH foram aferidos no momento da 

coleta. As amostras foram transportadas em caixa térmica com gelo até o laboratório onde foram 

realizadas as demais análises como: sólidos totais, cloreto, dureza, oxigênio dissolvido e coliformes 

fecais. Os resultados encontrados indicam valores acima do estipulado pela Resolução CONAMA 

nº357 de 2005, para sólidos totais que é sazonal e oxigênio dissolvido. Os resultados encontrados 

para temperatura, pH, cloreto, dureza e coliformes fecais ficaram dentro das especificações. A 

qualidade da água para o seu reuso é de suma importância, sendo assim se faz necessário que a 

mesma atenda os padrões estipulados e práticas conservacionistas possam ser aplicadas. Conclui-se 

através das análises feitas até o presente momentos que é preciso melhorar a qualidade da água 

para que a mesma possa ser reutilizada. 
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O Light Steel Framing é um método construtivo que usa estrutura fabricada de aço galvanizado 

formado a frio e materiais leves de revestimento, gerando uma leveza no peso da construção e 

economia na fundação. O método é caracterizado pela gestão dos recursos, pela alta produtividade 

e pelo alto controle de qualidade. Contudo ainda não é devidamente divulgado ou difundido no 

Brasil, como acontece com projetos, artigos científicos e pesquisas que tenham confirmado seus 

benefícios e praticidade como método construtivo e como concorrente viável aos métodos 

convencionais. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar o método construtivo como 

um todo, para se conhecer os principais benefícios sociais e ambientais trazidos pelo LSF, 

juntamente com uma análise das suas vantagens para com as sociedades uberabense e brasileira, e 

melhor difundir o modelo na comunidade científica e profissional. Para a realização de uma análise 

séria do LSF e seus impactos socioambientais, foram feitas pesquisas bibliográficas em artigos 

científicos de diferentes faculdades e revistas especializadas, visitas técnicas a canteiros de obras de 

ambos os métodos, observando a produtividade, a qualidade do produto final e o manejo dos 

recursos e resíduos.  Além disso, foi produzido um protótipo, no modelo LSF, para a comparação de 

preços entre os métodos construtivos e a confirmação de suas características produtivas e 

habitacionais. Como resultado, houve uma grande bagagem de conhecimentos sobre o método 

construtivo Steel Framing, tais como o entendimento das etapas do sistema, os materiais a serem 

utilizados na obra, suas características e especificações, a confirmação de seus benefícios sociais e 

ambientais, suas limitações, condições e deficiências na implementação do sistema construtivo. 

Ficaram claras as vantagens e desvantagens do LSF, embora ainda sejam necessários mais dados 

práticos, haja vista que o protótipo ainda está em fase de desenvolvimento e sem ele estar 

concluído não é possível a realização dos dados e comparativos para uma definição mais clara de 

como isso afetaria o quadro geral da construção civil de Uberaba. Com a realização desse projeto e 

obtenção dos dados, foram evidenciados os benefícios do modelo construtivo Steel Framing, tais 

como a inovação na construção civil técnica e economicamente viável e o investimento tecnológico. 

Portanto, faz-se necessária a continuidade do estudo e da pesquisa tanto para entender e conhecer 

esse sistema, suas etapas, seus métodos e suas técnicas, quanto para analisar ainda mais suas 

repercussões em Uberaba e no país, ajudando em sua difusão e normatização.  

 

Palavras-chave: LSF. Método construtivo. Casas populares. 
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O Steel Framing é uma técnica que vem ganhando espaço mundialmente no mercado da construção 

civil. Palavra de origem inglesa, steel indica a matéria prima usada na estrutura, o aço, e framing o 

esqueleto estrutural composto por diversos elementos individuais ligados entre si, funcionando em 

conjunto, para dar forma e suportar o edifício e o seu conteúdo. A construção civil convencional 

brasileira atual é executada com materiais agressivos em sua produção, que são poluentes durante 

a sua extração, e esses materiais depois de utilizados acabam gerando entulho e causando impactos 

ambientais. O Steel Framing se apresenta como alternativa inovadora, simples, adequada e 

vantajosa da construção civil para a montagem de casas populares e outros tipos, empregando 

materiais que não causam grande degradação ambiental e podem ser reaproveitados. Dentro de tais 

perspectivas, o presente trabalho visa um comparativo de viabilidade econômica entre o Steel 

Framing e o sistema convencional para construções no município de Uberaba. Foram realizadas 

pesquisas, levantamentos bibliográficos por meio de revistas, livros técnicos e trabalhos científico-

acadêmicos para compreender por completo o sistema construtivo Steel Framing. Desta forma, foi 

possível entender cada etapa do sistema, conhecer suas técnicas, compreender todo o processo de 

montagem, opções de materiais utilizados, reparos e suas aplicações na construção civil de Uberaba 

e região. E, partir do conhecimento adquirido, foi realizado um levantamento sobre os custos de 

ambas as construções, convencional e Steel Framing. Em seguida, foi desenvolvido o trabalho para 

a obtenção da relação custo-benefício entre os dois sistemas construtivos. A partir do projeto 

arquitetônico apresentado e da descrição dos materiais utilizados na construção das residências, 

foram estimados e comparados valores em reais para os dois sistemas construtivos abordados. Para 

o sistema Steel Framing, foi estimado o valor de R$ 30.300,00 para a construção de uma residência 

de 42,5 m². Já o sistema convencional, foi estimado o valor de R$ 30.625,00 para a construção de 

uma residência de 43,75 m². Mesmo sendo uma tecnologia relativamente nova na região de estudo 

de implantação do projeto, o sistema Steel Framing apresentou um valor final 1,07% menor que o 

sistema convencional. Como limitação do estudo, cabe salientar que devido à natureza da pesquisa, 

foi necessário direcionar a amostra para construções residenciais voltadas ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, um segmento muito importante, com meta de construção de alto número de 

residências. Este segmento de mercado, portanto, é outra possibilidade interessante para o estudo 

dos ganhos de escala como forma de viabilizar o sistema Steel Framing inserido em um programa 

habitacional de amplitude nacional. 
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O método construtivo Light Steel Framing (LSF) é muito importante para a construção civil em geral. 

É uma tecnologia ampla, mas com muito ainda a ser mostrado, tanto que no Brasil seu uso ainda 

oferece dúvidas e o seu uso ainda é limitado. Mas, esse método está cada vez mais ganhando seu 

espaço em meio à construção civil. A obra em LSF merece destaque, pois é um sistema que otimiza 

a mão de obra e materiais, resultando em uma construção limpa, seca e rápida. O LSF apresenta 

inúmeras vantagens em relação à alvenaria convencional, especialmente em moradias populares, 

pois em larga escala oferece lucros em relação à construção convencional. Em relação à cidade de 

Uberaba e região, sua aplicação na construção civil está em pleno desenvolvimento, o que motivou o 

presente trabalho de estudo de viabilidade para a utilização do método. Em Uberaba estão sendo 

executadas moradias populares, onde foram realizados estudos para a análise dos custos. 

Considerando-se a região de Frutal - MG, foi analisado o orçamento de uma UBS (Unidade Básica de 

Saúde), construída toda em LSF. Para a realização e validação deste projeto, foram realizadas 

pesquisas e um detalhado levantamento bibliográfico por meio de revistas, livros técnicos e 

trabalhos científico-acadêmicos, para assim compreender por completo o que é o sistema 

construtivo LSF. Desta forma, foi possível entender cada etapa do sistema, conhecer suas técnicas e 

o processo de montagem, os materiais utilizados e a mão de obra utilizada. A partir do 

conhecimento adquirido e por meio da análise dos orçamentos, foi possível conhecer as opções de 

materiais e técnicas empregadas, suas aplicações e a análise de custos do sistema LSF na 

construção civil da cidade de Uberaba e região. Como resultado esperado, houve uma grande 

aquisição de conhecimentos sobre o método construtivo LSF. Foram compreendidas todas as etapas 

do sistema, os materiais a serem utilizados na obra, características, especificações, rapidez do 

método e análise de custos. Foram estudadas suas limitações, condições e deficiências de 

implementação do sistema construtivo. Por meio de uma análise desses aspectos, foram realizados 

estudos da viabilidade de construção no município de Uberaba. Após o estudo dos custos nas obras 

de Uberaba e região, foi possível investigar a viabilidade do LSF como um método de construção 

civil inovador, e com isso, o preparo dessas cidades para a execução do mesmo. O presente projeto 

de pesquisa permitiu o conhecimento das técnicas e etapas envolvidas na utilização do método 

construtivo LSF. Os resultados obtidos foram fundamentais para ampliar os conhecimentos e 

promover melhorias e adaptações nesse sistema, difundindo-o cada vez mais. Destacam-se neste 

trabalho, os estudos dos custos e dos orçamentos das obras relacionadas, das limitações e 

condições do método construtivo e de sua viabilidade de utilização na cidade de Uberaba e região.  
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O Steel Framing é uma estrutura fabricada de aço galvanizado formado a frio e materiais leves que 

garantem leveza no peso da construção, o que gera economia com a fundação; além de serem 

fabricados com alto sistema de qualidade e tecnologias avançadas. Os perfis de aço, mesmo 

protegidos contra umidade, podem sofrer com a corrosão e com fatores climáticos e ambientais. No 

acabamento podem ser utilizados revestimentos como cerâmica, pintura e textura, ou seja, todos 

que podem ser utilizados na alvenaria convencional. Ainda não existem normas técnicas específicas 

de Steel Framing, apenas dos aços e dos materiais utilizados. O desperdício de materiais e a rapidez 

da construção estão entre as principais vantagens do sistema, que exige projeto e planejamento 

minuciosos, tendo em vista evitar patologias. Com a utilização desse método, as sobras de resíduos 

da obra são mínimas e normalmente são restos de perfis, parafusos e gesso acartonado, que podem 

ser reciclados. Além disso, o cimento só é utilizado na concretagem do radier. As pesquisas feitas no 

primeiro ano surgiram como uma ferramenta essencial para compreender as etapas, os métodos e 

as técnicas do Steel Framing. Vale ressaltar as etapas de uma obra que é realizada com a utilização 

dessa técnica, a saber: projetos, fundação (utilizando o radier), tubulação hidráulica no radier, perfis 

estruturais, cobertura, fechamento externo, isolamento térmico e acústico, fechamento interno, 

esquadrias, revestimento e acabamento. Devido à crise econômica que o nosso país enfrenta, a 

empresa Ecolix Industrial LTDA não conseguiu executar a construção do protótipo na Universidade 

de Uberaba. O que dificulta a execução do Steel Framing é a falta de mão-de-obra especializada, e, 

quando ela é encontrada, acaba influenciando no aumento do custo de manutenção. No entanto, 

apesar de alguns dificultadores, o Steel Framing é uma proposta inovadora para a construção civil, 

pois leva em consideração as questões ambientais, econômicas e sociais. 
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A construção civil brasileira é executada com materiais agressivos em sua produção e poluentes 

durante a sua extração. Geram grande quantidade de entulho e são representativos em relação ao 

impacto ambiental e degradação do meio ambiente. Os materiais mais utilizados na construção civil 

são tijolos, areia, cal, cimento e madeira, sendo que o seu uso em edificações se dá por meio de 

processos lentos e artesanais. Por outro lado, o sistema Steel Framing possui estrutura constituída 

por perfis pré-fabricados em aço galvanizado formados a frio e fechamentos verticais de chapas 

delgadas, industrializadas em módulos e montadas em obra. Este sistema emprega materiais que 

podem ser reaproveitados ou reciclados e reduz danos ao meio ambiente, utiliza produtos de peso 

especifico menor e, portanto, alivia cargas à fundação. É uma construção a seco, de produção 

industrial e sem interrupções, garantindo alto controle de qualidade e agilidade quanto ao tempo 

total de duração da obra. No entanto, necessita de mão de obra especializada e treinamentos 

próprios para a sua execução. Este trabalho de pesquisa visa compreender as etapas dos sistemas, 

detalhar os métodos e técnicas envolvidas e, principalmente, analisar características do modelo de 

construção convencional. E, também, informar os profissionais envolvidos com a construção civil, o 

que permitirá desmistificar o mercado construtivo em Uberaba. Foram realizadas pesquisas em 

artigos acadêmico-científicos, revistas e livros técnicos para o embasamento teórico, entrevistas 

com profissionais e engenheiros que possuem experiência com os sistemas construtivos Steel 

Framing e com a construção convencional. A partir da análise das técnicas, processos e orçamentos, 

foi possível apresentar as vantagens e desvantagens de cada método. Para o prosseguimento do 

projeto, com a colaboração de uma empresa apoiadora, será construído um protótipo em Steel 

Framing para exposição no Campus Aeroporto, da Universidade de Uberaba. O sistema construtivo 

convencional no Brasil ainda é predominantemente artesanal e de baixa produtividade. Porém, os 

profissionais possuem familiaridade com o método e existe grande quantidade de mão de obra 

disponível. Portanto, enquanto não houver capacitação necessária para o conhecimento de outras 

técnicas, engenheiros e empresas preferem a segurança de métodos usuais. A análise dos 

orçamentos apresenta uma média de custos totais de uma casa popular construída segundo o 

sistema convencional no valor de R$831,73/m², mas que pode ser reduzido caso se utilize o sistema 

Steel Framing. Segundo os estudos, observam-se vantagens que o sistema Steel Framing pode 

apresentar em relação à construção convencional, atendendo à demanda industrial de produção. 

Porém, ainda há vários desafios a serem vencidos, como normatização específica, difusão e 

habitualidade da técnica para profissionais e treinamento de mão de obra, além de romper a 

barreira cultural e assim ser socialmente aceito. 
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O Fosfogesso é um subproduto da produção de fertilizantes e também um dos principais macros 

nutrientes utilizados na agricultura. É um dos vários materiais que são descartados em grande 

quantidade pelas indústrias, anualmente, e que são empilhados a céu aberto. No entanto, vale 

ressaltar que este não é um procedimento desprovido de normas e regras, pois ocorre com 

fiscalização ambiental e é feito por pessoas especializadas. Sabemos que os subprodutos são 

inevitáveis, portanto faz-se necessário encontrar soluções em larga escala para retirar esse material 

e solucionar esse problema. Encontrar formas de reaproveitamento do subproduto é de grande 

relevância econômica, social e sustentável. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação, FAO, alertou que o uso global de fertilizantes chegará a 200,5 milhões de toneladas 

em 2018 e, segundo a ONU, o consumo mundial de fertilizantes vai aumentar cerca de1,8% nos 

próximos três anos. Por meio de pesquisas bibliográficas, melhores alternativas de utilização do 

fosfogesso na criação de protótipos de blocos, em laboratórios, foram encontradas. A partir desses 

experimentos laboratoriais, será feita uma análise técnica e e econômica, tendo em vista a 

viabilidade de produção dos blocos. A implantação deste novo material possibilitará dar função a um 

subproduto aparentemente inerte, que se tornará um dos materiais grande função socioeconômica e 

ambiental do país.Através de ensaios de laboratórios estão sendo feito protótipos do possível bloco 

que, após um pequeno beneficiamento, poderá ser produzido. Isso será realizado considerando a 

base teórica encontrada nas seguintes Normativas Brasileiras: NBR-13818/97, NBR 12118/08, 

NBR1527, NBR 6136/08, NBR 7181 e NBR 7182. A avaliação das formas de reaproveitamento do 

fosfogesso é de grande relevância econômica e social, uma vez que, ao lhe dar uma destinação 

correta, reduzem-se os impactos ambientais e os custos de gerenciamento e de manutenção das 

áreas onde ele é descartado. Sendo assim, a reciclagem desse produto se torna bastante viável, 

primeiramente por baratear o produto final produzido já que uma tonelada do material está cotada 

por menos de R$50,00 e também por diminuir a necessidade de retirada de recursos da natureza, 

afinal sua reserva é finita.Todo esse processo evolui com o passar do tempo e envolvem mudanças 

na exploração e na administração de recursos naturais, na direção e no foco dos investimentos 

propostos não só por empresas, mas, também, por parte do governo.  Propõe-se, assim, uma visão 

mais ampla e harmônica, que envolva não só as necessidades humanas do presente, mas, também, 

do futuro. 
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O fosfogesso é um subproduto originado a partir da produção do ácido fosfórico, principal matéria-

prima para a fabricação de fertilizantes fosfatados. Em virtude da sua geração em grande escala, 

que é de 4 a 6 toneladas para cada tonelada de ácido fosfórico produzido, verifica-se que esse 

produto tem se tornado um grande passivo ambiental para as empresas fabricantes de fertilizantes. 

Partindo dessa premissa, as indústrias têm buscado alternativas para a utilização do fosfogesso em 

diversas áreas. Atualmente, ele já vem sendo utilizado na agricultura, na indústria química e 

também na construção civil. Para a realização do presente trabalho, foi selecionado referencial 

bibliográfico acerca do assunto a ser estudado. Na pesquisa, foram utilizados livros técnicos e 

trabalhos científicos e acadêmicos (Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado). A partir desse 

levantamento, foi possível obter um maior conhecimento sobre as características do fosfogesso, bem 

como analisar a melhor utilização desse subproduto na construção civil. Além disso, foram realizadas 

consultas a um professor da área de Tecnologia e Materiais de Construção Civil, com o intuito de 

entender melhor a produção dos blocos de vedação e verificar as melhores opções para a realização 

de ensaios laboratoriais. A partir dos estudos realizados, é possível observar que, a princípio, a 

utilização do fosfogesso para a produção de bloco de vedação em larga escala pode ser considerada 

uma solução viável e ao mesmo tempo sustentável, uma vez que esse subproduto é atualmente 

disposto em pilhas, gerando assim um grande passivo ambiental para as empresas. É cada vez mais 

interessante e vantajosa, tanto para as empresas quanto para o meio ambiente, a apresentação de 

soluções sustentáveis que atendam aos requisitos de usabilidade, qualidade e viabilidade. Com a 

utilização do bloco de vedação em larga escala pretende-se oferecer um destino sustentável para o 

fosfogesso, minimizando seu impacto ao meio ambiente, e, também, apresentar ao mercado um 

novo produto com a mesma qualidade dos já existentes, mas com menor preço para o consumidor 

final. 
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O Brasil possui uma malha rodoviária extensa e importante para o processo de transporte, 

abastecimento e logística entre as regiões. Destaca-se neste contexto a região Sudeste porque ela 

apresenta a maior malha rodoviária do país. No entanto, no estado de Minas Gerais, onde há mais 

de 7689 km de rodovias federais, as estradas estão em situação crítica de conservação e 

manutenção. Segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em 

2010, 27,5% das estradas controladas pela União no estado estavam em condições ruins ou 

péssimas: uma estatística lamentável para o Estado de Minas Gerais. O estado mineiro necessita de 

alternativas e técnicas de pavimentação que sejam viáveis economicamente e tecnologicamente são 

importantes para o estado mineiro. A utilização de pneumáticos em ligantes asfálticos para 

pavimentação de rodovias pode ser uma técnica promissora. Foram realizadas pesquisas e um 

detalhado levantamento bibliográfico, por meio de periódicos, livros técnicos e trabalhos científico-

acadêmicos (teses de doutorado e dissertações de mestrado), tendo em vista compreender a síntese 

do uso de borracha em ligantes asfálticos para pavimentação de rodovias. Além disso, foram feitas 

entrevistas com representantes dos principais órgãos federais e municipais responsáveis pelas 

estradas do estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais são descartados diariamente 26 mil 

pneus, totalizando aproximadamente em 9 milhões de pneus inservíveis por ano. Foram instalados 

179 pontos de coletas desses pneus em todo o estado, atendendo toda a população. O governo de 

Minas Gerais aprovou a Lei Estadual 18.719/2010, que prevê a utilização desses pneus na produção 

de massa asfáltica usada na construção e na recuperação de vias públicas. O uso do asfalto 

borracha é vantajoso em vários aspectos, pois apresenta maior elasticidade, durabilidade mais 

considerável, maior resistência a trincamentos, maior aderência entre o pneu e o pavimento, 

redução do ruído e do envelhecimento, além do fato de a manutenção das vias em que foi utilizado 

o asfalto borracha precisar ser feita em um intervalo de tempo bem maior que o do asfalto 

convencional. O uso de borracha em ligantes asfálticos para produção de massa asfáltica é uma 

alternativa viável, tanto do ponto de vista econômico quanto do tecnológico, para se aplicar nas 

rodovias do estado de Minas Gerais, tendo em vista as inúmeras vantagens em relação ao asfalto 

convencional, além de dar destino à pneus inservíveis e atender a população no descarte do 

material residual. 
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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. 
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Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que causa morte ou a perda ou redução permanente ou 

temporária da capacidade para o trabalho”. As causas dos acidentes são diversas, e podem se 

subdividir em atos inseguros, condições inseguras e ordem-limpeza.  Atos inseguros são aqueles 

executados não observando as normas de segurança, resultado exclusivamente do fator humano 

são exemplos: dirigir perigosamente e não usar EPI. Já as condições inseguras, são consideradas 

falhas técnicas que presentes no ambiente de trabalho podem comprometer a segurança do 

trabalhador e dos equipamentos. O estudo de caso foi realizado na prefeitura municipal de 

Uberlândia/MG no mês de abril de 2014. Foi realizada uma entrevista com os responsáveis pelo 

Núcleo de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Na etapa de entrevista, 

foram solicitados aos responsáveis pelo Núcleo de Segurança do Trabalho, dados referentes aos 

acidentes de trabalho registrados na PMU, bem como esclarecimentos dos procedimentos utilizados 

durante a coleta e tratamento dos dados. Os resultados encontrados mostram que a Secretarias de 

Obras, Saúde e Meio Ambiente foram as que apresentaram maior índice de acidentes. Fato atribuído 

ao risco das atividades desenvolvidas pelos servidores, podendo-se citar: a utilização corrente de 

máquinas e ferramentas cuja manipulação exige certo cuidado e treinamento, poda de árvores, 

serviço de inspeção de residências e terrenos (combate a zoonoses). O principal acidente registrado 

foi queda de altura (Obras e Meio Ambiente), a Secretaria de Meio Ambiente ainda registra casos de 

ataques de cães a agentes de combate a zoonoses. Na Secretaria de Educação o principal acidente é 

queda de mesmo nível, decorrente de pisos irregulares aliados a intenso uso de salto por parte das 

servidoras. O número expressivo de acidentes registrados para as secretarias de Administração, 

Governo, Procuradoria no ano de 2013, despertam curiosidade, visto que os servidores 

desempenham funções estritamente administrativas. Pode- se concluir que com base nos resultados 

obtidos percebe-se a correspondência biunívoca entre as atividades desenvolvidas pelos servidores e 

a quantidade de acidentes de trabalho registrados. Secretarias responsáveis por atividades 

consideradas mais “perigosas” tais como Obras, Saúde e Meio Ambiente também apresentaram 

maior taxa de frequência de acidentes. 
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ENG065 - Análise do comportamento transitório de geradores em baixa tensão 
quando submetido a perturbações devido à ocorrência de curto-circuito via ATP 
 
 

Apresentador: PAULA, Julia Priscila Gomes de 

Orientador: SILVA, Antônio Manoel Batista da 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 
 
 

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 ATP.A 

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 pu, 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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ENG066 - Superfície de contato de cravo-da-índia (Eugenia caryophyllata thunb.): 
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Substâncias antioxidantes são amplamente aplicadas em alimentos e em fármacos, sendo que 

especiarias em geral são ricas em diversas delas. O cravo-da-índia (Eugenia caryophyllata thunb.) 

tem como constituinte majoritário o eugenol, responsável por conferir seu caráter antioxidante e 

sabor picante. Há autores que indicam 53,90 % de eugenol no óleo essencial de tal planta. A 

extração e síntese de produtos muitas vezes podem ser otimizados aumentando-se a superfície de 

contato. Entretanto, isso pode acarretar perda de algumas substâncias, exatamente pela maior 

interação com o meio. Teve-se como objetivo neste trabalho avaliar através de iodimetria os teores 

antioxidantes de extratos de cravo-da-índia quando obtidos por arraste à vapor com diferentes 

granulometrias. Utilizaram-se destilador de vidro para arraste à vapor em escala de bancada; água 

destilada; cronômetro; botões florais secos de cravo-da-índia inteiros (A) e outra amostra de 

triturados (C), ambos obtidos no Mercado Municipal de Uberaba (MG) com indicação de mesma 

safra de produção, balança analítica; espátula; béquer; pipeta, erlenmeyer de 250 mL; pipeta 

volumétrica de 25 mL; bureta; suporte universal; pisseta de Pasteur, solução de amido a 1,0 % e 

solução de iodo a 0,05 mol/L. Macerou-se com almofariz e pistilo uma amostra dos botões de cravo 

adquiridos por inteiro chegando a uma granulometria intermediária (B). Procederam-se por uma 

hora o arraste à vapor separadamente de 50g de (A), (B) e (C). Cronometrou-se o tempo após a 

primeira gota coletada, recolhendo-se amostras de 25 mL, em triplicata, dos extratos de cada 

processos, submetendo-os ao método analítico de iodimetria até o aparecimento de uma cor azul 

intenso, sendo os extratos titulados com presença de 5 mL de amido, tendo como titulante o iodo a 

0,05 mol/L. A execução das análises volumétricas apresentou para as amostras (A), (B) e (C)  os 

seguintes volumes de titulante e as seguintes concentrações de eugenol: 0,6 mL e 0,1968 g/L; 0,5 

mL e 0,1640 g/L; e 0,3 mL e 0,0984 g/L, respectivamente. Observa-se que quanto menor a 

granulometria submetido os botões florais secos do cravo-da-índia menor o teor de eugenol no 

extrato produzido. A fragmentação da matéria sólida possibilita maior exalo do cheiro característico 

da especiaria e juntamente a perda de diversas substâncias, de forma que no próprio processo de 

moagem já se verifica perda de propriedades pelo fato do cravo passar a manifestar um aspecto 

mais oleoso e grudento, aderindo-se nas superfícies do suporte utilizado para redução da 

granulometria. Dessa forma conclui-se que a fragmentação dos botões florais secos de cravo-da-

índia induz a redução da capacidade antioxidante devido à perda de substâncias com o aumento da 

área de contato e pela própria submissão ao processo. 
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Processos industriais que envolvem aquecimento geralmente exigem aparelhagens de resfriamento, 

as quais devem estar de acordo com a aplicação. A destilação de aguardente de cana tem o 

monitoramento da temperatura dentre os fatores de controle da qualidade do produto. A água 

utilizada como fluido pode conter diferentes solutos que podem danificar a eficiência das superfícies 

trocadoras de calor. A dureza da água pode ser amenizada com a utilização de produtos à base de 

EDTA, os quais sequestram os íons de cálcio e magnésio. Tiveram-se como objetivos analisar as 

concentrações de ferro total e sílica e avaliar a necessidade da aplicação de hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), quando necessário, para decantação da mesma, bem como as consequências na 

qualidade da água quando aplicado o método. Avaliaram-se alguns parâmetros da água utilizada na 

refrigeração de um alambique proveniente de poço artesiano em três momentos diferentes: antes 

de ser admitida ao processo (A); quando retorna ao processo, sem tratamento (B); e após o uso, 

porém tratada (C). Quantificaram-se as durezas por meio de volumetria de complexação, os teores 

de ferro total pela técnica ICP-OES e a concentração de sílica utilizando a técnica HACH 8185, 

avaliando assim a qualidade da água para sua reutilização e para submetê-la ou não ao tratamento 

à base de Ca(OH)2 a fim de reduzir sobretudo, a sílica contaminante. As durezas total, cálcica e 

magnesiana para (A) se mostraram iguais a 6,00 ppm; 5,8 ppm e 0,17 ppm, respectivamente. Para 

(B) tiveram-se os respectivos valores iguais a 8,00 ppm; 6,00 ppm e 1,68 ppm; sendo para (C), na 

mesma ordem, 22,00 ppm; 20,00 ppm e 1,68 ppm. As concentrações de ferro (ppm) e sílica (ppm) 

para (A) mostraram-se iguais a 0,2 e 19,4; sendo para (B) iguais a 0,215 e 24,4; e para (C) 0,39 

e 21,9; respectivamente. Quanto aos valores de pH, quantificaram-se para (A), (B) e (C), 

respectivamente, 7,96 a 26,6 °C; 8,82 a 26,8 °C; e 10,13 a 26,4 °C. As durezas nas três etapas do 

processo estão dentro do aceito que é de 50 a 100 ppm, assim como ocorre para a sílica, que é de 

150 ppm, a qual ainda teve sua concentração reduzida após o tratamento. A concentração de ferro 

mostrou-se dentro do aceitável somente para utilização (A), devendo estar entre 1,2 e 5,0 ppm. Os 

valores para (B) em relação ao ferro deve estar entre 0,2 e 2,2 ppm, mostrando-se que pode 

retornar ao processo, igualmente a (C). Para os valores de pH têm-se resultados superiores ao 

intervalo de 6,3 a 7,9 em (A) e 5,1 e 7,6 em (B) e em (C), o que indica que embora a água não 

possa promover oxidação da aparelhagem devido a esse aspecto, pode levar a deposição de 

resíduos nas tubulações. Conclui-se então que o ideal para a utilização da água em questão seria um 

tratamento adequado ao controle do pH para seu retorno ao sistema de refrigeração e outros testes 

avaliativos para o monitoramento dos íons de ferro após o tratamento aplicado 
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