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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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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 

mistura. 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.Primeiramente realizou-se a análise 

granulométrica dos agregados para conhecer a distribuição granulométrica do agregado e 

representá-la através de uma curva. Possibilitando assim a determinação de suas características 

físicas. Posteriormente, executou-se o Ensaio Marshall conforme Norma DNIT 031 para pavimentos 

flexíveis e todos os resultados obtidos estavam nos valores limites para características específicas 

para camadas de rolamentos.Pela vivência em Engenharia, sabe-se que as obras de pavimentação 

são as que apresentam menores índices de vida útil.  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. Logo, percebe-se o quão valioso é o tema deste trabalho, visto que o 

material em estudo obteve ótimos resultados e está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. 
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O Steel Framing surgiu como um sistema industrial inovador de construção de residências, tanto de 

pequeno e médio porte como também na construção de pequenos edifícios. 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. Esse sistema funciona em conjunto 

para dar forma e suportar o edifício e o seu conteúdo. A palavra também se refere aos processos 

usados para interligar os referidos elementos estruturais, sejam em madeira, ferro ou aço 

galvanizado. É um sistema relativamente novo no Brasil, que vem se mostrando como uma solução 

inovadora à construção civil atual, levando-se em consideração as questões ambiental, econômica e 

social. O objetivo do trabalho foi mostrar a versatilidade do método, dando prosseguimento à 

necessidade de um produto industrializado e as vantagens intrínsecas desse processo construtivo 

frente ao sistema tradicional. 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, a 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. Com base na relação custo-benefício desenvolveu-se uma cartilha com o 

comparativo entre ambos os métodos estudados. 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. 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. A cartilha confeccionada visou 

mostrar as vantagens: obra rápida e limpa, facilidade de montagem e manuseio, redução de prazos 

e custos, entre outras. E, desvantagens: falta de normatização vigente brasileira para o sistema, 

barreira cultural, preconceito na sua utilização, falta de mão de obra e desconhecimento do método 

steel framing pelos profissionais das áreas de engenharia e de construção civil. 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. 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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Vivemos em uma sociedade em que o consumo de energia e dos nossos recursos naturais é cada 

vez mais alto e percebendo o aumento da temperatura no nosso planeta e consumo cada vez mais 

alto de água este projeto tem o interesse mostrar o resfriamento evaporativo de coberturas 

utilizando água coletada da chuva por meio do gotejamento no telhado proporcionando uma menor 

temperatura interna na construção. Mediante pesquisas realizadas em teses e artigos das 

características térmicas da telha acrílica foi realizado um experimento para comparação das 

temperaturas em diferentes situações. Com o auxílio de um termômetro digital foi aferida a 

temperatura ambiente de 31 graus e inicial da telha de 34,4 graus. Para efeito de comparação a 

telha foi colocada na água por 15 minutos e no sol por uma hora obtendo os seguintes resultados: 

na água de 26,4 e no sol de 36,6 graus. A telha acrílica obteve um resfriamento quando em contato 

com a água de 8 graus e com a exposição no sol teve um aumento de 2,2 graus. Em contato com 

água o resfriamento se mostrou eficaz e superior ao aquecimento no sol mostrando ser viável a 

utilização do sistema de resfriamento. 
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Steel Framing é um sistema construtivo industrializado que utiliza um esqueleto estrutural fabricado 

com aço galvanizado formado a frio e fechamentos verticais de chapas delgadas. É um método 

construtivo promissor, mostrando-se como uma resposta inovadora à construção civil atual, levando 

em consideração a questão ambiental, econômica e social. Proporciona grande produção e 

racionalização, rápido retorno do capital investido e custo-benefício na construção, o que permite 

disponibilizar milhares de moradias, em menos tempo, tornando-se uma forma inerente de suprir o 

déficit habitacional do país. O objetivo do estudo é conhecer a aplicabilidade do uso do sistema Steel 

Framing na construção civil e descrever um breve comparativo com relação ao custo-benefício entre 

esse sistema e a construção convencional. O presente trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica e 

orçamento, foi realizado para compreender o que é o sistema construtivo, suas etapas e técnicas e 

para comparar o custo-benefício da construção de uma casa popular de alvenaria convencional com 

o de uma casa, do mesmo nível, construída no modelo Steel Framing. Para isso, analisou-se a 

situação da normatização atual, mão de obra, tempo de construção, produtividade em paralelo ao 

lucro e investimento, materiais e técnicas utilizadas, desafios de implementação e expansão do 

sistema, controle de qualidade e questões ambientais pertinentes nos dias atuais. O Steel Framing é 

um sistema construtivo a seco bem estruturado, usa materiais leves e em menor quantidade por 

volume construído, 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 esta 

terá melhores condições de trabalho no canteiro de obra. As etapas de montagem são minuciosas e 

devem ser seguidas corretamente para evitar patologias. Embora algumas etapas tenham um maior 

custo, esse gasto é compensado, pois a quebra de paredes para as instalações e regularização de 

superfícies não são necessárias. Seu custo pode ser um pouco mais elevado que a construção de 

alvenaria convencional dependendo da proporção da obra, entretanto são maiores os ganhos com o 

tempo, agilidade, produtividade e qualidade dos materiais empregados. O produto final desse 

sistema é construído e entregue em pouco tempo, com alto grau de segurança, com um custo 

relativamente baixo e um alto controle de qualidade atendendo as expectativas tecnológicas. 

Destaca-se na construção de casas populares por sua versatilidade, sendo que suas principais 

vantagens é ser um sistema construtivo industrializado de alta qualidade e produtividade que 

otimiza o uso dos recursos, atendendo às necessidades atuais. No município de Uberaba, onde ele 

ainda precisa ser difundido, há a necessidade de desenvolver treinamento de mão de obra 

especializada e desmistificar sua baixa resistência com relação à alvenaria convencional. 
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A nascente do Ribeirão Bom Jardim situa-se próximo à Rodovia (BR-050) Uberlândia/Uberaba no 

Município de Uberaba, percorrendo aproximadamente, 40 km até a sua confluência com o Rio 

Uberabinha, nas proximidades da Área Urbana de Uberlândia. Ele é uma das principais fontes de 

captação de água para abastecimento urbano da população do município. Próxima à sua foz, no Rio 

Uberabinha, localiza-se a Represa de Captação de água do Departamento de Águas e Esgoto do 

Município de Uberlândia (DMAE). O córrego Bom Jardim é responsável pelo fornecimento de 

aproximadamente 52% da água consumida na área urbana de Uberlândia. O crescimento urbano de 

modo desordenado, a expansão das atividades agropecuárias e a baixa efetividade das políticas 

públicas de conservação e prevenção ambiental, são as principais causas de impacto ambiental nos 

recursos hídricos e florestais na região e vem afetando diretamente a área ao entorno do córrego 

Bom Jardim. Percebe-se portanto, a necessidade e importância de propor indicadores ambientais de 

sustentabilidade para áreas próximas ao perímetro urbano, como parâmetro de avaliação do status 

ambiental da área. Em geral, um indicador é um parâmetro, ou uma função derivada dele. Têm a 

capacidade de descrever um estado ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem em um meio. Ou 

seja, um indicador representa uma forma de percepção da realidade que se dá através de um 

conjunto de dados representativos de parâmetros capazes de traduzir o estado de um ambiente 

(SANTOS 2004). Nesse sentido, não é possível discutir sustentabilidade sem a gestão pública a 

partir de indicadores de qualidade ambiental e da mesma forma, a valoração econômica da área. O 

objetivo da pesquisa é o de avaliar parâmetros de valoração econômica da área de entorno do 

Ribeirão Bom Jardim no município de Uberlândia, à partir de indicadores de qualidade ambiental.Foi 

realizado um levantamento de aspectos morfológicos da área do entorno do Ribeirão Bom Jardim e 

definido uma escala de scores, utilizando-se a escala Liekert de valores e parâmetros de qualidade 

ambiental aplicada às condições de solo, água, ar e flora. Os valores atribuídos foram tabulados 

para cada item (totalizando 48 atributos), de modo que, fosse possível aplicar um modelo 

matemático de regressão linear (PROBIT). Os dados foram submetidos também à análise 

multivariada com intuito de perceber possíveis correspondências entre os atributos considerados na 

pesquisa. A saída de dados foi demonstrada por tabelas contendo os componentes da regressão 

linear e significância, e gráficos de análise de correspondência.Percebeu-se que os parâmetros 

indicados para a valoração da área de estudo, explicam satisfatoriamente o comportamento das 

variáveis ambientais e que, a expressão desses atributos correlaciona-se negativamente com a 

valorização imobiliária da região de entorno. Devido à correspondência entre os aspectos 

ambientais, é de suma importância o estudo em conjunto dos indicadores quanto aos impactos 

ambientais. 
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A estratégia bioclimática de resfriamento evaporativo da cobertura consiste em pulverizar água 

sobre o telhado, fazendo com que o mesmo ceda calor e ocorra evaporação, com isto acontecerá o 

resfriamento do ambiente interno e umidificação do ambiente externo. Para isso é preciso estudar os 

tipos de coberturas mais comuns e realizar testes de eficiência de desempenho térmico. Foi 

realizado um estudo baseado na pesquisa bibliográfica das principais características e propriedades 

da telha cerâmica. Posteriormente foram realizados experimentos no laboratório baseados em 

normas, utilizando instrumentos para aferição e classificação do material em estudo. O método de 

experimento consiste em efetuar medidas de temperaturas dentro do ambiente do laboratório e do 

material em exposição ao Sol, e medidas do mesmo submetido à estufa de aquecimento e também 

em tanque com agua, para que o material ficasse submerso e, com isso, verificando o teor de 

umidade relativa agregada ao material. Os materiais utilizados consistem em instrumentos como 

termômetro infravermelho, trenas métricas, computadores, calculadoras, telha cerâmica, balança de 

precisão.  Foram realizados  três  experimentos simultaneamente, o primeiro experimento foi o da 

imersão da telha cerâmica com massa inicial de 2680 gramas em um tanque com água e, após vinte 

e quatro horas, sua massa final passa a ter 3600 gramas, obtendo assim um acréscimo de massa de 

água agregada ao material, a temperatura inicial para a telha foi de 32,2°C e temperatura final de 

17,8°C. Para o segundo experimento foi introduzida a telha cerâmica com as mesmas características 

da primeira na estufa, com temperatura inicial de 24,4°C e, após vinte e quatro horas a sua 

temperatura foi medida com 59,4°C sendo que a temperatura da estufa era constante de 105°C. No 

terceiro experimento a telha cerâmica foi exposta ao Sol, tendo uma temperatura inicial de 25,5°C, 

após uma hora foi realizado uma medição de temperatura final de 32,2°C. Podemos observar 

através dos experimentos algumas variações com relação aos resultados obtidos, no primeiro 

experimento a telha imersa no tanque de água agregou massa e teve uma diminuição em sua 

temperatura final de 14,4°C. No experimento de exposição ao Sol houve um acréscimo de 

temperatura de 6,7°C e na estufa houve um aumento significativo de temperatura final de 35°C, 

com isso podemos identificar nos experimentos que o material cerâmico apresenta boa eficiência 

para melhorar o conforto térmico do ambiente construído. 
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O álcool etílico no Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar na etapa de fermentação do caldo 

de cana. O seu consumo expressivo ocorreu em substituição à gasolina, para solucionar a escassez 

do mesmo. O etanol vem sendo cada vez mais utilizado como um biocombustível, uma vez que é 

ótima alternativa pois o Brasil é o maior produtor mundial de cana, açúcar e etanol. Pesquisas feitas 

apontam o etanol da cana produzido no Brasil com uma grande vantagem em relação a capacidade 

de emissões de gases do efeito estufa comparado a outros biocombustíveis. COR E ASPECTO: o 

etanol deve se apresentar na coloração alaranjada, sendo que o anidro combustível tem a adição de 

um corante especifico e o etanol hidratado combustível não pode conter nenhum tipo de corante. 

Ambos os combustíveis devem estar límpido e isento de impurezas. Com relação a determinação do 

aspecto dos combustíveis automotivos  colocou-se 1000 mL da amostra em uma proveta de 1000 

mL e observou durante 15 minutos se houve presença de substâncias em suspensão. DENSIDADE : 

essa etapa  consistiu em colocar a amostra de gasolina na proveta de 1000 mL e imergiu o 

densímetro até atingir o equilíbrio, verificando, assim, o ponto de afloramento da haste observando 

a temperatura da amostra com o auxilio de um termômetro de mercúrio 7C. O densímetro a 

utilizado é específico para densidade 20ºC-24ºC, escala de 0,700 a 0,750 g/mL e 0,750 a 

0,800g/mL. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA: para o álcool, a condutividade elétrica máxima permitida é 

de 350 micro siemens por metro (µs/m), tornando-o praticamente incapaz de conduzir corrente 

elétrica. Como metodologia para verificar se o etanol está de acordo com as normas, utilizou-se a 

NBR 10547 – Determinação da condutividade elétrica, no qual a condutividade é mensurada com o 

auxílio de uma célula de platina. TEOR DE ÁGUA NO ETANOL: utilizou-se a norma NBR 15531 – 

Método volumétrico de Karl Fischer e a NBR 15888 – Método coulométrico de Karl Fischer. Essas 

normas baseiam-se na imersão de uma substância na amostra que reage com a água. Cor e 

aspecto: incolor; límpida e isenta de resíduos em todas as bandeiras. Densidades: bandeira A 

809.5; bandeira B 808.4; badeira C 810; bandeira D 808.9; bandeira E 809.8 e bandeira F 810.9 

kg/m³. Condutividade elétrica: bandeira A 306.3; bandeira B 250; bandeira C 275; bandeira D 300; 

bandeira E 304 e bandeira F 325 uS/m. Teor de água: bandeira A 2%; bandeira B 1,9%; bandeira C 

2%; bandeira D 2,2%; bandeira E 1,9% e bandeira F 2%. Por meio das análises observadas no 

etanol comercializado nos postos da cidade de Uberaba é possível perceber que no geral o 

combustível que é entregue ao cliente está totalmente dentro das leis e normas estabelecidas pelos 

órgãos reguladores. Apenas a condutividade elétrica que se apresentou abaixo do valor estabelecido 

pela legislação que é 500 uS/m 
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A gestão de recursos hídricos atualmente tem grande preocupação na manutenção da qualidade da 

água, e no seu volume, já que é um recurso escasso na forma de água doce. Na cidade de Monte 

Carmelo, Minas Gerais, o córrego Mumbuca é represado, sendo usado para abastecimento público, e 

flui ao longo do município, recebendo cargas orgânicas domésticas em certos pontos. O corpo 

hídrico é classificado pela Resolução CONAMA 357/05 como sendo de classe II, águas que podem 

ser destinadas ao abastecimento público após tratamento convencional. A utilização do modelo 

matemático QUAL-UFMG, desenvolvido por Von Sperling (2007), vem sendo aplicado em diversos 

trabalhos devido a sua capacidade de fornecer informações sobre cenários em uma determinada 

situação. A partir disso, este trabalho procurou avaliar a qualidade da água do córrego Mumbuca, 

usando o modelo matemático QUAL-UFMG, para os parâmetros Demanda Bioquímica de Oxigênio e 

Oxigênio Dissolvido. Para aplicação do modelo foi necessária uma calibração, que se deu a partir da 

determinação de coeficientes, obtidos em tabelas e determinados por equações específicas, além da 

medição de parâmetros hidráulicos (velocidade, profundidade, largura, vazão) que foram obtidos por 

métodos indiretos em campo. Todos os dados foram inseridos no modelo QUAL-UFMG, juntamente 

com os resultados das análises laboratoriais dos três pontos de amostragem, para um trecho de 

estudo de 6.601 metros de extensão. As análises demonstraram que apenas o ponto 1 encontra-se 

dentro dos limites da CONAMA 357/05 para classe II, e as visitas em campo evidenciaram o alto 

grau de poluição dos pontos 2 e 3, com forte odor e cor escura da água. Os perfis de DBO e OD 

gerados pelo modelo QUAL-UFMG demonstraram que 100% do trecho do rio em estudo está dentro 

dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, para águas de classe II, de DBO 

máxima de 5,0 mg x L-1 e OD mínima de 5,0 mg x L-1, ao contrário do demonstrado pelas análises 

nos pontos 2 e 3, que apontaram DBO de 6,17 e 6,34 mg x L-1, respectivamente, além de OD de 

3,60 e 4,60 mg x L-1 para 2 e 3. Conclui-se que a qualidade da água do trecho em estudo está 

dentro dos padrões da legislação, de acordo com o modelo QUAL-UFMG, e que as análises 

laboratoriais demonstram apenas a situação dos locais de amostragem isoladamente, não servindo 

como base para análise do trecho como um todo, por isso o resultado do modelo é totalmente 

válido, evidenciando que o processo de autodepuração acontece de forma eficiente ao longo do 

trecho. Porém, este resultado pode ter sofrido influência da não exatidão dos coeficientes, e do 

caráter inferencial da medição dos parâmetros hidráulicos por métodos indiretos.  
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Uma crise ambiental já está instalada. Baixos níveis nos reservatórios de água e energia elétrica faz 

aumentar, exageradamente, as tarifas de cobrança pelo consumo. O país vive um momento delicado 

nos setores hídrico e energético, deflagrados também por falta de planejamento. Portanto, 

emergencialmente, é hora de parar para repensar práticas de consumo e hábitos de vida. Tendo em 

vista esta formação, este projeto configura-se como possibilidade para que haja a redução do 

consumo de energia elétrica na Escola Estadual Professora Corina de Oliveira, de Uberaba, MG, o 

que trará ganhos ambientais, econômicos, sociais e educativos, além de permitir também que as 

diferentes pessoas envolvidas possam repensar suas atitudes e práticas de vida, de modo que 

tenham condições de criar ações e hábitos realmente sustentáveis, principalmente aqueles ligados 

ao consumo/uso dos recursos naturais. Espera-se ainda que as pessoas envolvidas com a pesquisa 

possam ter condições de perceber a importância desse projeto para a sua cotidianidade, uma vez 

que ele está pensado para a utilização de técnicas estatísticas de análise e comparação de dados de 

redução de consumo, e para a seleção/elaboração de estratégias educativas que visem a redução 

desse consumo, de modo coletivo/colaborativo. Serão coletados artigos da base de dados CAPES e 

SCIELO com publicações a partir de 2010. Os seguintes descritores serão usados: consumo 

sustentável de água; consumo sustentável de energia, ação educativa, consumo sustentável, 

consciência ambiental e, idioma texto em português. Serão selecionados os artigos por meio das 

palavras encontradas nos títulos e nos resumos dos artigos. Outra estratégia utilizada na busca dos 

artigos será à seleção dos mesmos de forma manual por meio de autores de referência. Em posse 

dos artigos, serão feitos inventários dos mesmos a ponto de levantar as características mais 

pertinentes à temática, as possíveis causas que levam ao consumo exagerado de energia elétrica. A 

estratégia metodológica adotada é a pesquisa-ação junto à comunidade escolar citada. Conseguimos 

os dados de consumo de energia elétrica entre os períodos de 2014/02-2015/01. Não temos ainda 

um resultado sobre a diminuição ou não desse consumo, pois durante este primeiro ano do projeto, 

criamos e promovemos atividades de intervenção educativa, e a partir dessas ações vamos analisar 

junto à comunidade escolar a eficácia dessas ações a fim de reduzir o consumo de energia elétrica 

na comunidade escolar. Por conseguinte, as ações de intervenção educativa proporcionaram grande 

interesse na comunidade escolar. É imprescindível destacarmos o quanto esse interesse poderá 

consolidar de forma eficaz a proposta desse estudo quanto ao estudo das estratégias de redução de 

consumo de energia elétrica. 
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ENG011 - Análise morfo-anatômica de cinco espécies vegetais coletadas na 

Fazenda São Francisco/Agronelli - MG 
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O bioma cerrado abriga mais de 11.000 espécies vegetais, sendo mais de 4.000 endêmicas. É 

considerado um ambiente rico em biodiversidade e de grande importância em função de inúmeras 

nascentes que abastecem grandes bacias do continente sul-americano. A vegetação é caracterizada em 

função dos fatores edáficas e não pela ausência da água. Devido as suas peculiaridades, o cerrado 

apresenta-se como um espaço único que requer estratégias de conservação, recuperação, ampliação do 

conhecimento das espécies. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as características macro e 

microscópicas de 5 espécies vegetais coletadas em área de mata ciliar, presente no bioma cerrado. As 

espécies foram coletadas em um fragmento de cerrado de 3 ha, ao longo de 700 m de comprimento do 

curso d’água com mata ciliar conservada, localizado na Fazenda São Francisco/Agronelli em Uberaba, MG 

(S19°34'29.4"S, WO47°57'33.6"). O material botânico testemunho das espécies foi depositado no 

Herbarium Uberlandensis (HUBU) e Herbário da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(PAMG/EPAMIG). Foram realizados cortes transversais do caule, folha e raiz de cada espécie. As amostras 

foram fixadas em FAA (Formaldeído: ác. acético: álcool etílico 70% v/v) 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 á câmara para captura de imagens através 

do programa Axivision. Para as análises macroscópicas utilizou-se estereomicroscópio binocular.Das 5 

espécies duas ainda estão em fase de identificação, e as outras pertencem as famílias Melastomataceae, 

Bignoniaceae e Asteraceae. A maioria das espécies são arbóreas, de folhas simples, opostas, sendo 

apenas a espécie da família Bignoniaceae composta bipinada. As raízes de todas as espécies são 

classificadas como protostélica. O caule é classificado como sifonostélico, o feixe vascular é contínuo em 4 

espécies, do tipo ectoflóico na maioria e apenas em uma espécie anfiflóico. Já a Asteraceae apresenta 

feixe vascular descontínuo colateral. Verificou-se a presença de colênquima subepidérmico e presença de 

fibras no córtex do caule da maioria das espécies. O mesofilo da maioria das folhas é classificado como 

heterogêneo dorsiventral, exceto de uma espécie que é do tipo heterogêneo isobilateral. As folhas são 

hipoestomáticas, apresentam tricomas na epiderme abaxial, presença de cutícula e apenas duas espécies 

apresentam drusas.As características morfo-anatômicas das espécies estudadas estão de acordo com as 

descrições encontradas na literatura e para o ambiente no qual foram coletadas. Características como 

presença de cutícula, tricomas tectores contribui para evitar a perda de água. Os tecidos de sustentação e 

presença de cristais contribuem para redução da herbivoria. Essas características são comuns em 

ambientes com alta luminosidade e baixa umidade relativa do ar, como acontece no cerrado. 
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ENG012 - Análise de amostras de fosfogesso 
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Orientador: PEREIRA, Anderson Santos 
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O Fosfogesso é um subproduto industrial da produção de fertilizantes fosfatados e também um dos 

principais macro 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. 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 1,8% nos próximos três anos. Neste contexto o objetivo da pesquisa é 

a confecção de blocos de vedação utilizando como principal insumo o fosfogesso, atendendo as 

necessidades da indústria da construção civil e contribuem para o desenvolvimento sustentável na 

economia do país. A metodologia adotada está apoiada nas Normativas Brasileiras: NBR-13818/97, 

NBR 12118/08, NBR1527, NBR 6136/08, NBR 7181 e NBR 7182. As amostras de fosfogesso foram 

submetidas à calcinação, onde são reprimidas a uma temperatura de 160°C a 250°C passam por um 

processo de neutralização do grau de acidez e logo após são moldadas e prensadas em forma de 

blocos. A adição de material alcalino é feita para neutralizar o Ph das amostras e amenizar os efeitos 

providos dos radionuclídeos presentes no fosfogesso, cumprindo também uma das normas 

direcionadas para liberação do mesmo na construção civil  CNEN: nível de dispensa para o uso 

do fosfogesso na construção civil. A absorção de água será determinada de acordo com os 

procedimentos da norma NBR 12118/08 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria NBR 

1527: Superior a 8% Inferior a 22% e resistência igual ou superiores a 4,5 MPa. Todas as amostras 

passaram por teste de resistência NBR 6136/08. Foi possível adequar os melhores experimentos 

para confecção dos protótipos. A pesquisa tomou como base os estudos que comprovam a 

viabilidade do uso do fosfogesso. As amostras realizadas no laboratório identificaram em média uma 

resistência de 10 MPa. A partir das informações coletadas, hoje o material se torna mais abrangente 

e o objetivo da pesquisa, pois se acredita que a gestão desses recursos e resíduos atenderá não só a 

sociedade atual, como também a futura. Consequentemente é possível observar, que estes ciclos e 

iniciativas para a construção são comparados como metas que tentam aproximar a construção civil 

do conceito de desenvolvimento sustentável. Propõe-se, assim, uma visão mais ampla e harmônica, 

que envolva não só as necessidades do modelo econômico capitalista, mas, também, do uso 

sustentável dos recursos naturais.  
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O Fosfogesso é um subproduto industrial originado da produção de Fertilizantes Fosfatados, hoje 

também considerado um macro nutriente para utilização na agricultura. Atualmente esse 

subproduto entra na classe dos vários materiais que são descartados anualmente pelas indústrias, e 

que são, por sua vez empilhados a céu aberto no ambiente, pois a demanda pela reutilização do 

mesma ainda não supera a quantidade de produção. Hoje, o fosfogesso tem sua utilização 

comprovada em áreas distintas tal como a construção civil, sua principal função nesta cadeia esta na 

sua reutilização como substituto ao gesso comum (gipsita), além do emprego na confecção de 

blocos (tijolos) de vedação, painéis e placas. O projeto concentrou suas pesquisas na analise da 

viabilidade técnica e econômica do Fosfogesso. Adequando os experimentos anteriormente 

realizados as reais necessidades de execução e implantação do mesmo. Como resistência mecânica, 

absorção de água, radiação e custo x beneficio, agora colocando em questão os custos efetivos para 

execução dos blocos de vedação .Ensaios como: Cálculo do Ph das amostras, Calcinação, Moldagem 

e Testes de Resistência foram realizados na Universidade de Uberaba.As amostras de Fosfogesso 

utilizadas no projeto foram originadas da empresa Vale Fertilizantes, localizada na cidade de 

Uberaba, Minas Gerais. Ao analisar os experimentos realizados no primeiro ano de pesquisa 

concluímos que o Fosfogesso é um sulfato de cálcio (CaSO4 2H2O), conhecido como gesso agrícola. 

As amostras analisadas no laboratório passaram pelos testes de Ph, que possibilitaram dar melhor 

adequação as quantidades necessárias de gesso, material utilizado como neutralizar das amostras, 

conseguindo assim valores próximos ao ótimo ficando na casa do 7 aos 9. O processo de calcinação 

das amostras ocorreu através do beneficiamento das amostras de fosfogesso. Tal processo é 

realizado por meio da desidratação (calor) das amostras convertendo-as a sua forma original. Nesse 

procedimento é analisada qual a melhor relação entre a temperatura e o tempo de calcinação da 

amostra. As temperaturas analisadas ficaram na casa do 180ºC variando seu tempo de calcinação 

entre 1 a 2 horas. Após a moldagem dos corpos o cumprimento da etapa de cura a seco foi 

indispensável; Após 7,14,21 e 28 dias as amostras foram submetidas ao teste de resistência. E 

outra pelo ensaio de absorção de água ficando totalmente submersos em água por 24 horas(NBR 

12118). Ao analisar as amostras foi possível alcançar o esperado, a resistência das mesmas 

chegaram aos 10 MPa o que provou sua real viabilidade para ser utilizado como blocos de vedação , 

os resultados cumprem todos os requisitos citados em norma. Outro importantíssimo resultado está 

vinculado as analises fator radiação que por sua vez se manteve semelhantes aos do gesso.  
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ENG014 - Estudo climatologico do Cerrado Mineiro para análise de risco a 

desastres de início súbito 
 

 

Apresentador: DINIZ, Márcia Angelica 

Orientador: SILVA, Leandro de Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

 

 

A maior parte dos agentes causadores de desastres naturais e de início súbito, que ocorrem no 

Cerrado Mineiro, não podem ser evitados, apenas minimizados mediante ações preventivas. Por tal 

característica, este trabalho é proposto como uma ferramenta de análise das transformações e 

avaliação dos potenciais elementos climáticos que venham a gerar desastres de início súbito e 

especificar formas de mitigação e ou de prevenção. A partir de uma análise quantitativa do banco de 

dados climatológicos da região do cerrado no estado de Minas Gerais, tem-se o aperfeiçoamento da 

caracterização climática. Os dados obtidos podem ser úteis para as tomadas de decisões tanto do 

poder público quanto da sociedade no que se refere à prevenção e busca de soluções para os 

problemas detectados e ações preventivas, com o intuito de mitigar os problemas decorrentes 

desses desastres. Além disso, é observado que mesmo com a redução dos riscos, seus impactos 

tornam-se ocorrentes e, a partir desse contexto, sugere-se a continuidade do levantamento de 

dados para os próximos anos futuros, a fim de obter padrões de tempo e espaço para áreas de 

risco, bem como a criação de um sistema único para armazenamento de informações entre os 

órgãos de atendimento para o registro de ocorrências. Para efeito de veracidade das informações 

apresentadas neste trabalho e utiliza-se do Banco de Dados Climáticos (BDC) para o fornecimento 

das informações históricas da região do cerrado mineiro nas bases do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto Nacional de Metrologia (INMET). Buscou-se evidenciar a 

interação entres os diversos órgãos e o encadeamento de suas ações para a implementação da 

política pública. A partir destes destas informações, o contexto da temática sobre desastres naturais 

no cerrado mineiro é construído, mostrando os principais eventos que atingem a população e a 

intensificação das catástrofes nos últimos anos, alimentadas pelas mudanças climáticas e, 

especialmente, pelo processo de elementos climáticos.n/a.O trabalho teve como objetivo a análise 

dos impactos causados pelos efeitos climatológicos e avaliar os referenciais, proporcionando a 

gestão de riscos e resposta a desastres naturais. Ressaltou-se, ao longo do texto, que a atuação do 

cerrado mineiro evidencia uma mudança em curso no País em relação ao enfrentamento dos 

desastres naturais. Acima de tudo, estão sendo tratados como evitáveis, por meio de alertas cada 

vez mais precisos, da melhoria do planejamento urbano apoiado por mapeamentos de identificação 

dessas áreas e da expansão da produção de moradia digna de forma a minimizar a pressão para 

ocupação de áreas de risco. Cabe primeiramente desenvolver o habito da educação e a 

conscientização da população em geral perante a realidade cultural e o desenvolvimento de uma 

cultura de prevenção. 
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O projeto Inovação tecnológica aplicada no processo de produção de uma mini-fábrica de rações do 

programa PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação), visa atender as necessidades dos clientes quanto à otimização de espaço, redução de 

custos, melhoria da qualidade, personalização do produto final e inovação dos processos produtivos. 

O plano de pesquisa aplicação da ferramenta QFD (Desdobramento da Função Qualidade) na 

produção de uma mini-fábrica de rações tem o objetivo de levantar os requisitos e as expectativas 

dos possíveis clientes, transformando os dados em características mensuráveis. Na metodologia 

primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica sobre a ferramenta, seguida da construção de uma 

enquete para levantar as necessidades dos clientes donos de cães domésticos e de lojas  

especializadas e registradas na prefeitura da cidade de Uberlândia-Minas Gerais. A seguir foram 

coletados e tabulados os resultados. Quanto a influência da macies: para filhotes e idosos 

apresentou 50% nos resultados da enquete, adulto tanto faz com 42%. Quanto ao grau de macies: 

para filhote uma ração consistente apresentou 41% de respostas, para o adulto uma ração 

consistente representou 50% dos resultados e o idoso uma ração mais macia obtendo 50% total da 

preferência. Em relação à influência na regulagem do grão: os filhotes 33% dos resultados ficaram 

entre tanto faz e influi bastante, para os adultos não influi absolutamente em nada com 41% do 

preenchimento e idoso 50% influi bastante nas respostas finais. Quanto ao tamanho do grão: 

apontou para filhotes 42% um grão pequeno, adultos 42% um grão médio e para idosos apresentou 

como resultado final 59% de grãos pequenos. A influência de uma ração balanceada e exclusiva 

para o animal indicou que: 58% dos resultados foram favoráveis quanto à influência e quanto ao 

seu nível de importância 42% dos entrevistados afirmaram sua relevância, justificando suas 

escolhas pelo melhor balanceamento dos nutrientes. O mesmo levantamento foi feito com donos de 

cães domésticos, apurando poucas alterações nos resultados, sendo elas: A influência na macies de 

uma ração: para os filhotes indicou 47% dos resultados que influi bastante, e para os idosos o nível 

de macies indicou 45% dos entrevistados  em tanto faz. A influência da possibilidade de regular o 

tamanho do grão: para os idosos apresentou-se que 56% dos resultados influi na decisão. Quanto 

ao tamanho do grão: para o filhote apontou 34% na escolha de um grão muito pequeno, para o 

adulto 45% escolheram um grão grande e os idosos um grão médio com 56% de representação. 

Diante dos dados podemos concluir que não houve a construção da matriz da qualidade, devido a 

troca de aluno (a), dando andamento ao plano de pesquisa na segunda quinzena de abril/2016, mas 

prosseguirá nesse segundo ano de projeto. 
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ENG016 - Caracterização da atividade enzimática 
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Os corantes têxteis são misturas de compostos com estrutura molecular complexa e de difícil 

biodegradação. Os resíduos, quando não tratados adequadamente e lançados em águas residuais, 

podem modificar o ecossistema. A Cucurbita Pepo, popularmente conhecida como abobrinha, foi 

utilizada neste trabalho. Esta pode se constituir em fonte de enzimas para tratamento de efluentes. 

Esse projeto possui o objetivo de estudar a influência da enzima peroxidase extraída da casca da 

abobrinha no tratamento de efluente impregnado de corante para atenuação da coloração. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa para determinar qual o comprimento de onda mais próximo 

do corante 16 MARINHO. Utilizaram-se cinco misturas com concentrações diferentes em balões 

volumétricos de 1000 mL, para-se obter uma curva de calibração, usando um espectofotômetro 

FEMTO 600 Plus. Os resultados foram usados para selecionar um valor de comprimento de onda. 

Cálculos estequiométricos, foram utilizados para se obter as soluções de peróxidos e de corantes. 

Preparou-se um tampão (pH de 6,5 a 7) com o fosfato de sódio monobásico (NaH2PO2.H2O) com 1,5 

g do sólido em um béquer de 250 mL completando-se com água. Homogeneizou-se as cascas em 

um liquidificador com 100 mL de tampão fosfato 0,05 mol /L em pH 6,5 até que visualmente 

obtivesse uma mistura homogênea. Outras misturas foram feitas em balões volumétricos de 500 

mL, tampão fosfato de sódio 0,05mol/ L, pH 7,0 (1,2 mL),com volume de corante 1,5 mL variando 

as concentrações (250 mg/L a 2000 mg/L), com 0,4 mL de H2O2 variando as concentrações, com 

diferentes volumes da solução enzimática. Conduziram-se as reações em banho termostatizado a 30 

°C por duas horas. A remoção da cor foi acompanhada em espectofotômetro a 420 nm. Para estudar 

atenuação da cor, soluções foram preparadas em cinco balões volumétricos (1000 mL). Para 

acompanhar a separação ou degradação do corante pelo extrato enzimático foi preparada solução 

contendo tampão fosfato de sódio (1,6 mL); 1,5 mL do corante e 20 mL do extrato enzimático, 

banho termostatizado a 30°C por três horas, com medidas a partir de 60 minutos e depois de 0,5 

em 0,5 h, medindo a remoção da cor. A porcentagem de remoção de cor foi aumentando com o 

tempo até 86%. A concentração de peroxido (catalisador) em que se quantificou uma maior 

eficiência foi em 100 µmol. A maior porcentagem de remoção de cor usando o catalisador e a 

enzima foi de 86,16%. Porém obteve-se 86,00% (sem uso do peroxido). No global, a remoção da 

cor variou nos experimentos de 86% e 77 %. A peroxidase da abobrinha mostrou-se eficiente na 

remoção de um tipo de corante têxtil (16 MARINHO Vivacor-Guarany). A maior porcentagem de 

remoção da cor foi de 86% com pH 7,0, 1,2 mL do tampão, 0,4 mL de peroxido(100 µmol), 1,5 mL 

do corante (0,250 mg/L), 0,2mL do extrato enzimático, sendo a mistura diluída a 1000 mL, no 

tempo de contato por duas horas.  
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Os processos antrópicos podem causar alterações nas características físicas, químicas e biológicas 

da água, causando danos à saúde humana e ao ecossistema. No estudo realizado o principal 

contribuinte para o comprometimento da qualidade da água são os efluentes rurais e industriais do 

Complexo Agronelli, no Município de Uberaba-MG. O objetivo da pesquisa foi analisar a qualidade e 

quantidade da água dos bolsões existentes no Complexo, classificando-os e desenvolvendo práticas 

conservacionistas tendo em vista a importância da gestão dos mananciais hídricos. Inicialmente 

definimos os bolsões onde a coleta se realizou, a monitorização da qualidade da água foi no período 

de julho de 2015 a janeiro de 2016, onde avaliamos a qualidade da água dos bolsões de acordo com 

a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 através de análises físico-químicas e 

microbiológicas. As amostras foram coletadas nos dois bolsões no período de agosto de 2015 a 

janeiro de 2016 sendo realizada a coleta quinzenal no período chuvoso e mensal no período de seca. 

A temperatura e pH são aferidos no momento da coleta, as amostras são transportadas em caixa 

térmica com gelo até o laboratório onde são realizadas as demais análises como: sólidos totais, 

cloreto, dureza, oxigênio dissolvido e coliformes fecais. Os resultados apresentados na pesquisa 

mostram que a qualidade da água para que seja utilizada com o propósito de irrigação precisa de 

um tratamento preliminar para melhoria dos parâmetros de oxigênio dissolvido e sólidos totais 

podendo assim atender ao enquadramento dos bolsões. Os resultados encontrados indicam valores 

acima do estipulado pela Resolução CONAMA nº357 de 2005, nas análises de sólidos totais que é 

sazonal e no oxigênio dissolvido. Nas análises de 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 ela 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 nos sólidos totais e oxigênio dissolvido para 

que a ela possa ser reutilizada. 
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Os efluentes têxteis geralmente apresentam elevados níveis de coloração. E além do aspecto 

estético, os corantes sem o tratamento adequado podem persistir no ambiente por longos períodos. 

O tratamento de efluentes destes corantes pode ser efetuado por enzimas, definidas como 

macromoléculas com ação proteica e glicoproteica atuantes na forma de acelerar uma reação. Em 

vários alimentos, encontram-se enzimas catalisadoras. A enzima peroxidase é das famílias das 

proteínas que incluem enzimas com origem em mamíferos, fungos e plantas. A peroxidase tem uma 

grande resistência térmica, por isso é indicada para uso em etapas de eliminação de cor de 

efluentes. As peroxidases são empregadas na indústria devido as suas propriedades catalíticas. 

Apresentam aplicações na área de síntese orgânica, remoção de compostos fenólicos em resíduos 

industriais, construção e aplicação de biossensores, imunoensaios enzimáticos e diminuição de 

resíduos poluentes de indústria de tecidos, que utilizam estas enzimas em processos de 

descoloração. A fonte de enzima peroxidase a ser usada neste projeto é a Cucurbita pepo, mais 

conhecida coloquialmente como Abobrinha, de baixo custo e adaptada ao clima brasileiro, podendo 

ser aplicados extratos do vegetal diretamente, sem necessidade de etapas de purificação. As 

cucurbitáceas estão entre as mais importantes famílias de espécies cultivadas, visto que se 

destacam quanto ao valor econômico e alimentar. O projeto foi desenvolvido no laboratório de 

Química Orgânica e de Operações Unitárias da Universidade de Uberaba (preparo tratamento e 

caracterização das soluções). Os legumes foram obtidos em um Centro de Abastecimento, lavados 

em água corrente, o qual retirou-se as cascas, em que se apresentou maior extrato enzimático 

pesando 25 g desta para homogeneização com 100 mL de tampão fosfato sódico 0,05 mol/L de pH 

6,5 por 2 minutos.A casca foi facilmente desintegrada usando um homogeneizador, e após um 

repouso de 40 minutos, houve a presença de precipitado com altura de 1 cm em um béquer de 250 

mL. Não houve centrifugação pelo fato do complexo enzimático do extrato poder ser parte solúvel e 

parte insolúvel. Não se obteve informações sobre o comportamento das enzimas em termos da 

solubilidade, devido a isso não se efetuou a separação do sólido disperso. 
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Os biocombustíveis vêm adquirindo grande importância para sociedade do século 21, onde existe 

uma grande necessidade de se manter o desenvolvimento sem maiores prejuízos ao meio-ambiente. 

Contudo presente trabalho tem por objetivo produzir álcool etílico a partir da sacarose extraída de 

beterraba sacarina, determinando à proporção de inoculação do mosto à solução de levedura pré-

ativada, visando obter um maior rendimento alcoólico no final do processo. Na extração da sacarose 

por desintegração utilizou-se 600 g de beterraba e 540 g de água a 25ºC, obtendo após a filtração 

996 g de mosto com 3,8 Brix. Na etapa da fermentação prepararam-se três amostras de 200 g, 

onde se variou a proporção de inoculação da solução de fermento pré-ativada  no  mosto obtido na 

extração. Na amostra 1 foi adicionado 20% de solução de fermento e 80% de solução de sacarose.  

A amostra 2 foi preparada utilizando 30% da solução de fermento e 70 % da solução de sacarose. 

Na amostra 3 foi adicionado 40% da solução de fermento e 60% da solução de sacarose. As três 

amostras foram mantidas na etapa de fermentação por 48 h na temperatura ambiente. Após a 

fermentação as amostras foram submetidas a testes de teor alcoólico, Brix e densidade.  Como 

resultado dos testes a amostra 1 apresentou  uma densidade de 0,9914g/ml, 9 GL e um Brix de 2,3. 

As analises na amostra 2 obteve como resultado uma densidade de 0,99246 g/ml um teor alcoólico 

de 8 GL e um Brix 2. Já a amostra 3 apresentou uma densidade de 0,99323 g/ml, um teor alcoólico 

de 7 GL e um grau Brix de 2,1. Com os valores obtidos nos teste realizaram-se os cálculos de 

produtividade relacionando densidade, o volume da solução fermentada, a porcentagem de álcool 

em massa, e o volume de solução de sacarose utilizada na inoculação com o fermento. A amostra 1 

apresentou uma produtividade de 85,2 g de álcool/L de solução. A amostra 2 apresentou uma 

produtividade de 88,9 g de álcool/L de solução, já a amostra 3 apresentou como resultado 87,4 g de 

álcool/L de solução. As amostras também foram submetidas à destilação fracionada e tanto material 

destilado quanto o resíduo do processo foram submetidos a analises. Portanto ficou evidenciado que 

a melhor proporção de inoculação foi a utilizada na amostra 2, com 30% da solução de fermento e 

70 % da solução de sacarose. Estando o resultado encontrado de acordo com o indicado em 

diversas literaturas.Assim a beterraba sacarina consiste em uma possível alternativa para produção 

de álcool etílico, tendo ainda alguns obstáculos a serem superados, entre eles o menor ganho 

energético com a queima do bagaço resultante do processo produtivo, evidenciando a necessidade 

de direcionar estudos para superar tais obstáculos. Deve-se ressaltar que a beterraba sacarina 

apresenta uma grande concentração de sacarose, apresentando um grande potencial energético. 
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Este projeto trata-se de um problema ambiental, o descarte incorreto do gesso. O mercado da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150°C garantindo sua homogeneidade. A moldagem dos corpos de prova foi realizada com a mistura 

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

método Marshall. Avaliando o resultado convencional, com a boa resistência e menos espaços 

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

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

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

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

intimamente ligada ao tipo de filler empregado. 
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Na UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a alocação de salas ainda é realizada 

manualmente, o que demanda muito esforço e tempo por parte dos encarregados, havendo ainda o 

risco da geração de uma solução insatisfatória. A implementação de uma solução computacional 

pode gerar benefícios em tempo e qualidade, além de possibilitar o aproveitamento desses 

funcionários em outras atividades. Este trabalho apresenta um Algoritmo Genético para resolver o 

Problema de Alocação de Salas em cursos universitários. O problema consiste em alocar turmas de 

disciplinas, com horários já previamente definidos, à salas que estejam disponíveis para isso, 

levando-se em conta restrições pré-estabelecidas.A linguagem escolhida para implementação de 

uma solução para o problema foi a VBA - Visual Basic for Applications, já que, por essa linguagem 

atuar no Microsoft Excel, a utilização do software será facilitada devido aos funcionários 

encarregados de resolver esse tipo problema já utilizarem o Microsoft Excel como auxílio à 

resolução. O  programa implementado possui 4 etapas consistentes com o conceito dos algoritmos 

genéticos: Geração da população inicial, mutação de salas, mutação de disciplinas e cruzamentos. 

Cada etapa também conta com uma avaliação e seleção para escolher os indivíduos que melhor se 

adequam às condições pré-estabelecidas. O algoritmo foi testado com dados de uma instituição de 

ensino superior para o primeiro semestre de 2016. A solução obtida pelo método proposto foi 

comparada com a utilizada até o momento, verificando-se a presença de melhores resultados em 

tempo de execução e, segundo indicadores estabelecidos, em qualidade.Em comparação ao método 

manual, o resultado foi promissor, já que apresentou indicadores muitas vezes melhores, e um 

ganho considerável de tempo, passando de um mês para 15 horas, 42 minutos e 57 segundos o 

tempo para geração de uma solução. Em comparação a outros trabalhos realizados sobre o assunto, 

o tempo de execução foi maior, devido às limitações de velocidade na linguagem utilizada, apesar 

da mesma promover ganhos em praticidade. O estudo foi bem-sucedido, visto que a solução 

implementada atendeu a todas as restrições propostas pela diretoria do instituto, além de, em 

comparação com a solução manual, ter apresentado qualidade superior nos requisitos mais 

importantes e um tempo de execução bem menor. Trabalhos futuros sobre o tema são plausíveis de 

realização na UFTM, já que nesse estudo foi abrangido apenas um instituto da universidade e 

implementada apenas uma linguagem computacional, o que deixa um leque muito grande de 

possibilidades na universidade. Além disso, há possibilidade de novos estudos na área de 

timetabling, como a criação de modelo matemático que visa realizar a alocação de professores a 

turmas, de modo a maximizar seu nível de preferência, sujeito a algumas restrições tais como limite 

máximo de horas-aula semanal, conflito de aulas, entre outras.  
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Com o avanço de tecnologias, houve um crescimento nos veículos de multimídias e comunicação. 

Diante disso, as instituições que oferecem cursos na modalidade a distância, especificadamente os 

cursos de engenharias, tem utilizado desses recursos, para melhorar a criação dos materiais 

didáticos e também melhor atender seus alunos e aproximá-los de seus professores. Geralmente as 

aulas práticas de física e instrumentação são ministradas por professores em laboratórios 

especializados com equipamentos de alto custo. Apresentado esse parâmetro, o projeto, Acesso 

remoto a laboratórios de engenharias, permite que os alunos realizem as aulas laboratoriais, sem se 

deslocar de suas casas. Com a implementação do projeto, as instituições não terão a necessidade da 

presença física do aluno no laboratório e assim eliminará a necessidade de instalações com maior 

espaço físico, o que diminui nos custos de manutenção. além disso, será necessário apenas o 

acompanhamento de um instrutor, que atenderá vários alunos de uma vez. Outro aspecto a ser 

considerado é que, o projeto também visa facilitar as condições dos alunos do ensino a distância, 

que na grande maioria, precisam viajar mais de 200 km para ter acesso a esses laboratórios, que 

para muitos é inviável, desse modo cria-se uma flexibilidade de horário aos usuários. O projeto tem 

como objetivo, executar remotamente os processos realizados na planta didática industrial e dos 

laboratórios de física, e assim, obter relatórios do controle de nível, pressão, vazão e temperatura, 

densidade e viscosidade. Para que os alunos façam remotamente a prática laboratorial, o usuário 

deverá fazer o uso de um computador com acesso à internet. Será disponibilizado o link na internet, 

para que o mesmo tenha acesso ao sistema supervisório, software em que o aluno aciona os 

comandos, acompanha o processo de controle das grandezas físicas e gera os relatórios. Este 

software será transmitido através do servidor instalado nos laboratórios das universidades. Para 

desenvolvimento desse projeto, é preciso que a universidade disponibilize as salas laboratoriais, que 

devem conter instalações elétricas necessárias para execução do projeto, além dos equipamentos 

para o experimento, como maquina controladora de nível, atuadores, sensores e transmissores. 

Para construção do projeto, se faz necessária a instalação de alguns equipamentos, por exemplo, 

um computador desktop para hospedagem do servidor e a instalação do CLP. E em paralelo a 

introdução do servidor web e a programação do microcontrolador lógico programável. Fazer novas 

pesquisas de artigos publicados em periódicos científicos. E bibliografia de autores renomados, para 

desenvolver as especificações do projeto com o menor custo e executa-lo dentro do prazo a ser 

estipulado. E estudar para instalar os melhores recursos e equipamentos. O desenvolvimento do 

projeto tem por finalidade aplicar todas as disciplinas estudadas e contribuir para o meio acadêmico. 

Além de vivenciar a gestão de um projeto. 
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O projeto a ser apresentado trata de um problema ambiental extremamente grave, o descarte incorreto 

do gesso utilizado em edificações. As ações de sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço e com 

isso, é fundamental defender a questão ambiental durante a pesquisa. Em análise sobre 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, reunimos quatro estudantes coordenados por profissionais devidamente qualificados e com 

experiência específica em pavimentação para nos orientar durante os estudos. Assim sendo, a fim de 

comprovar a viabilidade do projeto, o ensaio do agregado no querosene foi realizado para verificar se o 

gesso era inerte e, após essa verificação, o ensaio Marshall foi executado e o resultado comparado ao 

pavimento de CBUQ tradicional. Para realizar estes ensaios, o resíduo foi coletado em uma obra de 

grande porte em Uberlândia e as placas de gesso passaram pelo processo de redução diametral na 

máquina de abrasão Los Angeles, até se tornar fino o suficiente para substituir o calcário. Também foi 

realizado o ensaio de granulometria nos demais agregados que compõem a mistura (brita 01, brita mista, 

pó de pedra e areia fina) e através da DNER-ME 043 foram definidos quais e quantos teores de cimento 

asfáltico de petróleo (CAP) deveriam ser utilizados para comparação. Com todos os dados levantados, o 

ensaio Marshall foi realizado por uma empresa terceirizada em Uberlândia e os gráficos de teor de asfalto, 

densidade aparente, estabilidade, fluência do pavimento e percentual de vazios foram obtidos e foi 

possível a comparação com o traço de pavimento convencional. Nessa comparação, verificamos uma 

variação mínima e quando comparado a DNER – ME 043, todos os parâmetros estabelecidos para uma 

mistura ideal foram atingidos. Neste ensaio foi aplicado o CAP 50/70 e o percentual ótimo encontrado foi 

de 5,4% do peso da mistura. Outra opção analisada foi a aplicação do CAP 65/80 com polímero, que 

também é uma alternativa viável. Com o estudo feito e considerando as determinações da legislação 

ambiental brasileira sobre o descarte do gesso, a pavimentação alternativa se mostra uma alternativa 

tecnicamente viável, considerando que é possível o teste em escala real para afirmar que o pavimento 

apresenta comportamento similar ou até superior ao CBUQ comum.  

 

Palavras-chave: Pavimentação alternativa. Gesso residual. Reutilização. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 159 

ENG024 - Produção de álcool etílico derivado da cana-de-açúcar em planta piloto 

automatizada 
 

 

Apresentador: FURTADO, Danielly de Brito 

Orientador: FINZER, Jose Roberto Delalibera 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBIC 2015/003 

 

 

Em meio ao alto crescimento da frota automobilística e todo esforço referente à produção 

sustentável para fins de preservação do meio ambiente e da própria sobrevivência humana, o 

desenvolvimento de combustíveis não fósseis tem se tornado prioridade. Nessa linha, uma das 

melhores opções de combustíveis renováveis é o etanol. No Brasil, o etanol, é largamente produzido 

da extração do caldo da cana-de-açúcar, fermentação e destilação. Sendo assim, estudar a 

produção de álcool combustível em microdestilarias autômatas possibilita a obtenção de dados e 

resultados relevantes operando em pequena escala. As microdestilarias têm seus estágios 

processuais como as de uma manufatura de larga escala, e representa todo o processo de produção 

de etanol, abrangendo as etapas de extração e tratamento de caldo, fermentação e destilação. O 

presente trabalho teve o objetivo de estudar o processo da síntese de etanol em uma  

Microdestilaria de Álcool Combustível automatizada, contendo os equipamentos principais: moenda, 

dorna de fermentação, centrífuga, tanque de vinho e coluna de destilação. O caldo obtido na 

moagem foi submetido à decantação de impurezas. Posteriormente, processou-se caldo de cana-de-

açúcar alimentado a 21º Brix. O caldo bruto foi submetido a tratamento térmico na temperatura de 

105°C e resfriamento até a temperatura de 30°C antes da fermentação. O mosto foi inoculado com 

a levedura Saccharomyces cerevisiae Fleischmann, na proporção de 30% de solução de fermento e 

70% de caldo. Durante o processo fermentativo a temperatura foi controlada entre 28 e 32ºC. A 

fermentação foi realizada em dornas com capacidade de 45 litros sendo fermentado 34 litros de 

mosto. Após 12 horas de fermentação o vinho foi destilado em uma coluna fracionada de 30 pratos 

perfurados. A coluna de destilação é subdividida em 3 partes: caldeira, coluna A e coluna B.O mosto 

tratado termicamente foi submetido à fermentação. O Brix obtido após a fermentação foi de 5° e, 

pH de 3,5 com uma temperatura de solução de 28°C e um volume de 34 L. O vinho foi alimentado 

na coluna de destilação à uma temperatura de 50ºC, O produto destilado foi analisado obtendo os 

resultados:  etanol a 64º GL a 27º C e, 5 Brix na solução residual. Os dados obtidos via cálculos e 

resultados experimentais da planta piloto automatizada são úteis para a operação e produção de 

etanol em unidades ampliadas. Agregado a isso, o estudo do processo produtivo de etanol em 

sistemas automatizados como a microdestilaria citada, viabiliza novos conhecimentos tecnológicos, 

de modo a possibilitar o controle e a supervisão em todas as fases do processo, evitando assim, 

perdas de rendimento ou retrabalhos. 
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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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A escassez de água faz com que a preocupação em economizar água esteja sempre presente no dia-

a-dia. Para que a água dos recursos hídricos seja preservada, é necessário buscar alternativas para 

suprir o consumo humano não potável, e a utilização de água pluvial precipitada é uma maneira de 

conservar a água. Após o recolhimento de dados sobre as instituições do ensino presentes no 

município de Uberaba-MG, levantamento do tipo de instituição e número de alunos, foram criados 

critérios para melhor avaliação, inicialmente, foram escolhidas para o estudo, instituições com mais 

de 500 alunos. Perante ao órgão responsável pela distribuição de água, foram coletados os dados 

que indicam o consumo de cada instituição, porém, nem todas as instituições com mais de 500 

alunos, possuíam seu consumo acessível, devido a este motivo, as instituições que não possuíam 

dados acessíveis, foram cortadas da pesquisa. Após todos os critérios de avaliação, foram 

selecionadas para a pesquisa 12 instituições, sendo todas estaduais, com mais de 500 alunos e que 

possuem consumo conhecido e acessível pela pesquisa. O recolhimento de dados pluviométricos foi 

conseguido perante a Agência Nacional das Águas (ANA), na estação 83577, em Uberaba-MG. 

Seguem as instituições de ensino selecionadas, o consumo de água no ano de 2014, a quantidade 

de alunos por instituição e o consumo médio por aluno por ano: EE AMERICA, consome 2755 

m³/ano, com 1072 alunos, sendo assim o consumo médio por aluno de 178 m³/ano; EE CARMELITA 

CARVALHO GARCIA consome 6310 m³/ano, com 766 alunos, sendo a média por aluno de 62 

m³/ano; EE FELICIO DE PAIVA, consome 2251 m³/ano, com 654 alunos e a média por aluno é de 

283 m³/ano; EE FREI LEOPOLDO DE CASTELNUOVO consome 390 m³/ano, possui 1213 alunos e a 

média de consumo por aluno é de 21 m³/ano; EE NOSSA SENHORA DA ABADIA consome 1810 

m³/ano, com 682 alunos e a média é de 235 m³/ano por aluno; EE PROFESSOR CHAVES tem 

consumo de 1468 m³/ano, possui 993 alunos e a média é de 129 m³/ano por aluno. Dados 

pluviométricos da cidade de Uberaba-MG: Ano de 2013: 112,7 mm/mês - 1352,8 mm/ano, Ano 

2014: 96,6 mm/mês - 1160,4 mm/ano, Ano 2015: 131,09 mm/mês - 1573 mm/ano. A partir dos 

dados coletados, é possível verificar que as chuvas são de diferentes volumes em cada período, e 

possuem médias diferentes a cada ano. Posteriormente, será definido qual a porcentagem de 

consumo que o volume de água pluvial precipitada consegue suprir. 
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A água é o símbolo comum da humanidade, respeitada e valorizada em todas as religiões e culturas, 

o que a tornou também um símbolo da equidade social, pois a crise da água é, sobretudo, de 

distribuição, conhecimento e recursos, e não de escassez absoluta. A preservação dos recursos 

hídricos é de suma importância, afinal, a água potável que utilizamos é proveniente deles. O recurso 

hídrico é a consideração da água como bem econômico passível de utilização, consideramos rios, 

lagos, aquíferos subterrâneos e outras fontes de água, somente quando utilizados. Por definição, a 

água é patrimônio natural da humanidade, e uma vez consideradA como um bem ambiental deve 

ser preservada e conservada, de modo que se garanta a ocorrência plena de seu ciclo e também o 

acesso para uso por todas as pessoas. Água é componente vital, tanto do ponto de vista biológico 

quanto físico, na ocorrência de diferentes processos, como industriais, químicos, de transformação. 

Determinou-se a média mensal dos índices pluviométricos a partir do estudo de anos anteriores, 

fez-se o cálculo da área média total de telhados e a partir disso determinou-se o volume de água 

pluvial que pode ser captado. Através do estudo de índices pluviométricos anteriores, conseguimos 

determinar utilizando estatística, a média mensal de água pluvial precipitada. Após o conhecimento 

do consumo de água, e o número de alunos nas instituições, foi possível verificar a média de 

consumo por aluno em cada uma das instituições escolhidas. O recolhimento de dados 

pluviométricos foi conseguido perante a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG), em Uberaba-MG. A partir de dimensionamentos, estamos aguardando uma resposta da 

Superintendência Estadual de Uberaba para fazer-se os cálculos da área média total dos telhados, 

para a determinação do volume de água pluvial que pode ser captada para a utilização. A 

interpretação dos dados pluviométricos dos anos anteriores de 2013, 2014 e 2015, por meio de 

gráficos, após alguns cálculos, nos mostrou uma média anual de chuva no município. Com os dados 

coletados, verificou-se que as chuvas têm diferentes volumes a cada período, e possuem médias 

diferentes a cada ano. Verificou-se também que as escolas possuem um consumo mensal bem 

próxima dos meses anteriores, isso significa que elas não estão com perdas altas nem baixas de 

água em relação aos meses anteriores. 
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O Biofeedback é um processo criado com a finalidade de auxiliar um indivíduo a melhorar sua saúde 

e desempenho, permitindo, através de instrumentos precisos, medir atividades fisiológicas, tais 

como ondas cerebrais, função cardíaca, respiração, atividade muscular e temperatura da pele. Tal 

processo, também chamado de treino por Biofeedback, se dá pela utilização de instrumentos 

científicos que, após a medição das funções fisiológicas, retornam, ou dão um “feedback” do 

resultado obtido, para o usuário. O objetivo primordial do treinamento é a auto regulação e controle 

fisiológico, através das informações obtidas. Este trabalho tem como objetivo apresentar um sistema 

de biofeedback, que coleta o sinal gerado pela atividade muscular, e após a devida aquisição e 

tratamento do mesmo, o sinal oriundo do paciente será utilizado em um game que servirá de auxílio 

em sessões de fisioterapia. Eletromiografia (EMG) é uma técnica de monitoramento da atividade 

elétrica das membranas excitáveis, representando a medida da somatória dos potenciais de ação do 

sarcolema em voltagem em função do tempo. O projeto consiste em criar um sistema de 

biofeedback voltado para a reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de trauma físico em 

algum de seus membros, e também para pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência motora. 

O projeto é composto por 2 partes: o circuito de aquisição e amplificação do sinal EMG que foi 

captado, e um software de um jogo desenvolvido em C#. O circuito  trata o sinal captado pelos 

eletrodos em contato com o músculo do paciente. Com o tratamento, o sinal é filtrado e amplificado, 

e na saída do circuito, tem-se o limiar de força do sinal. O software simula um jogo, que funciona da 

seguinte maneira: por meio do limiar do sinal EMG, o personagem se movimenta e quando o 

paciente contrair o membro a ser tratado, o personagem do jogo irá se movimentar em uma linha 

reta de forma horizontal. Essa movimentação é máxima quando o paciente conseguir impor uma 

força próxima ou igual a que foi atribuída no software. Quando o paciente conseguir chegar ao final 

da reta horizontal, o objetivo é fazer com que o personagem se movimente em uma reta vertical 

descendente. Essa movimentação acontece quando o paciente relaxar o músculo em questão. O 

personagem chega a extremidade da reta quando ele conseguir atingir o ponto máximo de 

relaxamento atribuído no software.  Com o grande avanço tecnológico, estudos mostram que os 

equipamentos podem ser utilizados para ensinar pessoas a melhorar ou obter novamente uma 

função muscular perdida. Contudo, o princípio sempre foi o mesmo, obter informações – através de 

eletrodos conectados a superfície da pele – que após analisadas, retornam ao usuário, para que 

este, por sua vez, aprenda e tenha autocontrole das suas funções fisiológicas musculares. 
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O etanol vem sendo cada vez mais utilizado como um biocombustível, uma vez que é ótima 

alternativa pois o Brasil é o maior produtor mundial de cana, açúcar e etanol. Pesquisas feitas 

apontam o etanol da cana produzido no Brasil com uma grande vantagem em relação a capacidade 

de emissões de gases do efeito estufa comparado a outros biocombustíveis. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar as características de destilação, resíduo, teor alcoólico e pH do etanol 

comercializado em alguns postos na cidade de Uberaba-MG. Foram selecionadas 6 bandeiras com 3 

postos cada, totalizando no plano de amostragem 18 postos de combustíveis. As amostras foram 

recolhidas e armazenadas em vasilhames adequados à baixas temperaturas. Na destilação coletou-

se uma alíquota de 100mL da amostra em um balão de destilação de 125mL conectado a um 

condensador de refluxo e este a uma proveta graduada de 100mL. Foi fornecido calor a partir de 

uma manta de aquecimento e sob condições controladas, foi registrando-se a temperatura em que 

iniciou a destilação e nas faixas de 10, 30, 50, 70 e 90% de material destilado. Como resíduo da 

destilação deixou a amostra restante no balão ser transferida para uma proveta graduada de 10mL. 

No método do teor alcoólico utilizou-se a tabela de correção alcoolométrica com bases nos dados da 

massa específica (kg/m³) e da temperatura (ºC), onde o valor encontrado corresponde a quantidade 

de gramas de álcool absoluto contida em cada 100g de solução hidro alcoólica. Na etapa do pH 

colocou-se a amostra em um bequer de 100mL realizando a leitura em seguida com o auxílio de um 

pHmetro, aferindo com as soluções tampão pH7 e pH4. Após obter e coletar os dados, os mesmos 

foram comparados com ANP Nº. 5/2005 para o ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL. Na 

destilação do etanol, quase toda a amostra foi destilada, havendo perda insignificante. O teor de 

álcool no final para as bandeiras A, B, C, D, E e F foram 94, 97, 92, 95, 93 e 94%, respectivamente. 

No método do resíduo os resultados obtidos foram próximos, sendo o menor valor de 2 mg/100mL e 

o maior de 4,15 mg/100mL. No teor alcoólico o menor e maior valor encontrado foi, 

respectivamente 92,60 e 93,40 que correspondem as bandeiras F e B. Na etapa do pH todas as 

amostras apresentaram-se dentro dos parâmetros estabelecidos, sendo que os valores variaram de 

7,10 a 7,18. Por meio das análises observadas no etanol comercializado nos postos da cidade de 

Uberaba é possível perceber que no geral o combustível que é entregue ao cliente está dentro das 

leis e normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. O estudo demonstra que a destilação, 

resíduo, teor alcoólico e pH de apenas uma bandeira apresentou valor fora do padrão no aspecto de 

teor alcoólico, registrando o resultado abaixo do permitido.  
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O sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) é uma alternativa às construções convencionais. É 

composto por esqueletos estruturais em aço galvanizado a frio, paredes revestidas por chapas 

delgadas e proteção termoacústica. O sistema LSF trabalha com processo de escala industrial, 

levando apenas as peças para o canteiro de obra. Garante precisão na sua montagem, gera muito 

pouco resíduo na obra e pode ser reciclado ou reaproveitado. Por utilizar menos materiais, o LSF é 

uma construção mais leve, o que reduz o custo na fundação, onde se caracteriza por entregar a obra 

com o tempo e custo reduzidos. O trabalho tem o objetivo de difundir o sistema LSF para os 

estudantes, engenheiros e profissionais no mercado e realizar comparações de custo beneficio para 

a construção civil na cidade de Uberaba.Para compreender o sistema construtivo LSF foram 

realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos e revistas especializadas, para observar os 

impactos culturais e estudos sobre as questões ambientais. O sistema LSF no Brasil é considerado 

como algo novo. Para ocorrer sua expansão são necessárias normas e pessoas qualificadas, sendo 

que um mau planejamento pode causar futuros transtornos, mas o sistema  atualmente passa por 

adequações e aperfeiçoamentos.Diferentemente das construções de alvenaria, o sistema LSF utiliza 

cimento apenas na fundação, sendo os outros materiais empregados potencialmente recicláveis. O 

sistema LSF está passando por um processo de implantação, onde estão sendo feitas adequações e 

implantação sobre as normas. Suas características são principalmente a velocidade de construção e 

o baixo custo quando produzido em grande quantidade. Por se tratar de um sistema que necessita 

de precisão, um erro pode causar consequências no resultado final, sendo necessárias pessoas 

qualificadas para lidar com projeto e execução. O sistema LSF promete revolucionar a construção 

civil, principalmente de casas populares, onde a sua popularização tem que enfrentar os problemas 

culturais, a falta de mão de obra qualificada e de fornecedores. Mesmo com os grandes desafios de 

ser implantado na cidade de Uberaba, ele traz grandes benefícios, como a sua velocidade e agilidade 

na execução, reduzindo o tempo de entrega. Ocorre pouco desperdício de materiais, sendo 

caracterizado, apenas por pequenos recortes e sobras. A construção final fica mais leve, apresenta 

rápido retorno para a construtora, entre outros benefícios. Com o tempo, o sistema LSF vai se 

adaptar às necessidades dos uberabenses, com o aperfeiçoamento das normas de projeto.  
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Os estudos deste trabalho contemplam a caracterização de levantamentos e necessidade de 

acessibilidade no espaço urbanizado visando à integração do ambiente externo com o interno para 

as pessoas com necessidades especiais, levando o conhecimento da norma NBR 9050, e sua 

aplicação no mercado público. 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 a empregação 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. Assim, garantindo também uma questão de imenso valor dentro de uma 

sociedade, o direito de ir e vir. Os objetivos principais são, identificar as dificuldades encontradas 

por portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida em acessar e se locomover no ambiente 

estudado e indicar as possíveis soluções em conformidade com os parâmetros normativos, devido ao 

tombamento, desenvolver projetos que apresentem sugestões para solução sem alterações na 

arquitetura do edifício objeto de estudo. No auxilio do meu plano de trabalho ao analisar o ambiente 

e sanitários masculinos foi utilizados as normas técnicas de acessibilidade NBR-9050 (é a principal 

norma de uma série focada na acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

idosos obesos e gestantes, acatando todas as determinações feitas pelo Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana. Esta norma tem como objetivo, estabelecer fundamentos e especificações 

técnicas em relação a projetos, mobiliários, construção, entre outros e proporcionar a utilização 

autônoma e segura às pessoas que frequentam o edifício) tendo nesse ano o principal objetivo de 

realizar as comparações de medidas obtidas, apontando quais os principais problemas encontrados e 

assim propor soluções e um projeto para o ambiente estudado. Os principais resultados esperados 

são, levantamento de dados técnicos e parâmetros físicos da atual situação de um mercado público, 

em relação a acessibilidade, e em conformidade com as normatizações. Desenvolvimento de 

projetos para apresentação de sugestões que solucionem a dificuldade de acesso, de acordo com o 

inventário de tombamento do CONDEPHAU, sem alterações na arquitetura, utilizando normas 

brasileiras de acesso (NBR 9050). É possível concluir que o mercado municipal necessita de 

adaptações para se tornar acessível a uma pessoa portadora de necessidades especiais. Com isso 

esta sendo desenvolvidos proposta e um projeto para uma possível adequação na acessibilidade do 

local. O mercado necessidade de uma grande atenção na área da acessibilidade, em visto que este é 

um ponto turístico/histórico da cidade e recebe várias visitas diariamente 
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Entre os ecossistemas mais prejudicados pela ação antropogênica, o meio aquático destaca-se 

quando nos referimos à poluição ambiental. Os cursos d’água vêm sendo depositários de rejeitos por 

muitos anos, alterando profundamente o estado natural do meio aquático. As alterações da 

qualidade da água representam uma das maiores evidências do impacto das atividades humanas 

sobre a biosfera. Sob este aspecto torna-se necessário o monitoramento de corpos aquáticos com a 

finalidade de identificar o grau de impacto ambiental frente ao descarte de efluentes em rios, lagos, 

lagoas e regiões próximas as nascentes. Os vários usos da água possuem diferentes requisitos de 

qualidade, por exemplo, para se preservar as comunidades aquáticas é necessária uma água com 

certo nível de oxigênio dissolvido, temperatura, pH, nutrientes, entre outros. O objetivo do presente 

trabalho é a monitorização físico-química e microbiológica das nascentes do Complexo Agronelli. As 

amostras foram obtidas de duas nascentes e coletadas em frascos de vidro âmbar e de DBO 

esterilizados, bem como em coletores microbiológicos, em regime quinzenal no período chuvoso e 

mensal no período da estiagem no intervalo de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. 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 nos laboratórios do Campus Aeroporto. O valor máximo permissível de dureza total 

fixado pelo padrão de potabilidade, ora em vigor, é de 500mg CaCO3/L, estando todas as amostras 

dentro do padrão aceito, também estão dentro padrão para concentração de cloro, sólidos totais e 

temperatura. Já o pH das nascentes se encontram um pouco ácido segundo a Resolução Conama 

357/2005. O DBO das nascentes está fora do padrão constando uma concentração acima do 

permitido que assume um valor máximo de 3 mg O2/L). Todas amostras estão fora do padrão 

vigente em relação a coliformes fecais (é exigida para consumo humano ausência em 100ml). 

Conclui-se que para a utilização da água das nascentes avaliadas é necessário tratamento para 

adequação ao padrão exigido de potabilidade pela norma vigente. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Consumo humano. Nascentes. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG033 - Implantação do sistema de gestão ambiental em uma mini fábrica de 

rações 
 

 

Apresentador: MARTINS NETO, Orlando Silva 

Orientador: LIMA, Euclides Antonio Pereira de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Produção 

Projeto: PIBITI 2015/011 

 

 

Com a mini-fábrica de rações é possível produzir rações mais saudáveis para cães e gatos. A comida 

para eles precisa ter proteína, carboidratos, vitaminas e minerais. As embalagens das rações para 

alimentação animal devem ser em material plástico, seguras e resistentes para garantir a devida 

proteção ao produto, tanto nas rações secas ou úmidas preservando suas características e 

conservação do alimento. Os resíduos orgânicos exclusive de produtos alimentícios têm potencial 

poluidor/degradador pequeno e seu porte também é pequeno, o que resulta em Classe 1 e que 

podem ser descartados de forma básica, como por exemplo lavando as peças da mini-fábrica e 

permitir a água prosseguir para o esgoto doméstico. O porte da mini-fábrica de ração é pequeno e 

apresenta potencial poluidor/degradador geral de atividade também pequeno (DN 074/04. D-01-13-

9). A Autorização Ambiental de Funcionamento é obrigatória quando se enquadra na classe 1 por ser 

menor no tamanho e no nível de poluição. Esta é uma pesquisa quantitativa e qualitativa a qual tem 

como objetivo implantar um sistema de gestão ambiental em uma mini fábrica de rações. A 

metodologia submergirá a criação de uma política de trabalho, definição e desenvolvimento de 

procedimentos para cada etapa do processo criando um sistema integrado e desenvolver ações para 

reduzir impactos ambientais e minimizar desperdícios do produto a ser trabalhado. Os resultados 

estão sendo analisados criticamente para posteriormente apresenta-los com um grau de 

confiabilidade maior.A mini fábrica de rações é um projeto de inovação tecnológica. Ao desenvolver 

este trabalho, há contato direto com as principais ferramentas utilizadas para implementação de um 

sistema de gestão ambiental assim como as ferramentas de gestão de qualidade nos quais são 

utilizadas em diversas áreas de trabalho onde a Engenharia de Produção está envolvida, capacitando 

assim o aluno a desenvolver métodos e ferramentas para aplicação em seus futuros ambientes de 

trabalho. Um projeto como este de inovação tecnológica, acrescenta além do conhecimento 

acadêmico e científico, o crescimento profissional e pessoal, dando a competência necessária que o 

mercado de trabalho precisa de um profissional de engenharia de produção. 

 

Palavras-chave: Fábrica. Rações. Ambiental. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG034 - Qualidade da água da microbacia do Rio Uberabinha, Uberlândia - MG. 

Índice da qualidade da água e índice de estado trófico em três pontos de 
amostragem no Rio Uberabinha - Uberlândia - MG 
 

 

Apresentador: MARTINS, Breno França 

Orientador: JESUS, Eleonora Henriques Amorim de 

Demais Autores: JOSÉ, Arthur 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC 2011/030 

 

 

O monitoramento dos recursos hídricos permite a avaliação das condições de conservação destes 

recursos para desenvolver um balanço saudável entre a utilização da água pela sociedade e manter 

a qualidade destes recursos no meio ambiente. Este projeto tem como objetivo avaliar a qualidade 

da água da microbacia do Rio Uberabinha a partir de sua classificação pelo Índice de Estado Trófico 

(IET) e Índice de Qualidade da Água (IQA).Foram realizadas as amostragens em três pontos do 

percurso em estudo e a partir dos valores obtidos foram calculados os IET e IQA com o método do 

NSF adaptado pelo IGAM de monitoramento desses parâmetros em cada um dos pontos, 

posteriormente avaliados conforme a classificação do IGAM.Verificou-se que o Rio Uberabinha 

apresenta estado Ultraoligotrófico e com Nível Médio de qualidade da água.Os resultados obtidos 

demonstraram possível interferência antrópica das regiões que circundam o rio.Sendo recomendado 

o monitoramento constante para preservação dos recursos hídricos da região além de intensificar a 

fiscalização quanto ao lançamento de resíduos sólidos e efluentes nos corpos hídricos. 

 

Palavras-chave: Índice de qualidade da água. Índice de estado trófico. Rio Uberabinha. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG035 - Produção do álcool de sacarose de beterraba sacarina (Beta vulgaris L.) 

e análise do processo de extração 
 

 

Apresentador: MARTINS, Jussara Maria 

Orientador: FINZER, José Roberto Delalibera 

Demais Autores: FERREIRA, Jade de Carvalho 

Instituição: UNIUBE 

Curso: Engenharia Química 

 

 

O etanol é talvez, o mais antigo produto obtido pela biotecnologia tradicional. Em suas aplicações 

incluem-se o álcool potável, químico e combustível. Nas últimas décadas e principalmente com a 

crise do petróleo de 1970, o etanol começou a ganhar espaço no cenário mundial, como um 

combustível alternativo a gasolina. O etanol pode ser produzido a partir de matérias-primas, 

celulósicas como o bagaço da cana e sacaríneas como a beterraba, sendo a cana-de-açúcar a mais 

utilizada no Brasil. O processo de produção deste combustível com a beterraba ocorre através da 

extração da sacarose, fermentação e destilação para a obtenção de etanol. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar a eficiência do método utilizado na extração de sacarose da beterraba sacarina 

cultivada com sementes importadas da Europa. Na caracterização da beterraba foram efetuadas 

medidas em duplicata. Para um total de 628 g de uma beterraba com volume de 666,7 ml a 

densidade foi de 1,014 g/ml e obtendo a mesma densidade para a outra amostra. Na desintegração 

da beterraba e extração com água a temperatura de 70°C, uma massa de 608,2 g foi seccionada em 

fatias com espessura aproximada de 1 cm e adicionadas a um multiprocessador (Mondial Vitamix 

L30). Foi usada uma quantidade de água de 517, 5 ml na temperatura de 70°C, que foi a 

quantidade de água suficiente para gerar uma polpa uniforme.Em média de 100 g de açúcares 

redutores totais obtém se 47 g de álcool etílico e outros produtos: gás carbônico, 46,5 g e em 

menor quantidade 3,8 g de glicerol, 0,8 g de ácido succínico, 0,9 g de ácido acético, 0,4 g óleo fúsel, 

0,4 g de butilenoglicol e 1,3 g de biomassa seca. Após o processamento a polpa foi filtrada, obtendo 

uma massa de solução de 995,8 ml. Utilizando um refratômetro calibrado, obteve se grau Brix de 

4% e a solução apresentou pH igual a 7. Os resultados obtidos foram o AR igual a 9% e o ART de 

23,7% e Pol de 14%.  

 

Palavras-chave: Etanol. Beterraba sacarina. Extração. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG036 - Estabelecimento do comparativo entre as construções convencionais e 

as construções em steel framing 
 

 

Apresentador: MARTINS, Pedro Henrique Santos 

Orientador: ALMEIDA, José Roberto de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2014/012 

 

 

A construção civil brasileira é executada com materiais agressivos, poluentes, que geram grande 

quantidade de entulho e são representativos em relação ao impacto 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 na obra. Este sistema emprega materiais que podem ser reaproveitados ou reciclados e 

reduz danos ao meio ambiente. E por utilizar produtos de peso especifico menor, alivia as 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. Por ser um sistema 

inovador e com conceito simplificado, muitos profissionais não o conhecem, tornando-se 

fundamental desmistificar o seu uso. O objetivo deste trabalho foi estabelecer as principais 

diferenças em relação ao sistema Steel Framing e a construção convencional. Foram realizadas 

pesquisas para 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, dos processos, dos orçamentos e do custo-benefício dos sistemas Steel 

Framing e convencional foi possível apresentar as vantagens e desvantagens de cada método. Por 

meio de tal comparativo, foi possível desenvolver uma cartilha para distribuição em empresas da 

área de construção civil de Uberaba. O sistema Steel Framing tem conceito sustentável, de alta 

produtividade e com controle de qualidade. Entretanto, os profissionais possuem familiaridade com o 

método convencional 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. 

Por outro lado, esse custo poderia ser reduzido para R$ 712,95/m², caso fosse utilizado o sistema 

Steel Framing. Observam-se vantagens que o sistema Steel Framing apresenta em relação à 

construção convencional. O sistema Steel Framing otimiza os resultados no processo de construção, 

pois atende ao alto controle de qualidade e produtividade. Porém, ainda há vários desafios a serem 

vencidos, como a normatização específica, difusão e habilidade técnica a profissionais e treinamento 

da mão de obra. Para romper com a barreira cultural e o sistema Steel Framing ser socialmente 

aceito, a cartilha desenvolvida será fundamental. 

 

Palavras-chave: Steel framing. Comparativo. Construção civil. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG037 - 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 

Projeto: PIBIC 2014/015 

 

 

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. Um dos métodos mais utilizados é o uso de resíduos nas 

construções, sejam residenciais ou de valor estrutural e de infraestrutura urbana. 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 permitiu verificar 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.Para a validação da pesquisa foi realizada uma coleta de dados em livros, 

revistas e artigos especializados, teses e trabalhos apresentados em congressos, com o objetivo de 

buscar técnicas, modelos e casos de sucesso. Após o levantamento, 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. 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. 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. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG038 - Estudo de revisão de literatura: implementação de estratégias de 

segurança na construção civil 
 

 

Apresentador: MELO, Fernando Henrique Silva 

Orientador: MORAES, Fabiola Eugenio Arrabaça 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBIC 2014/025 

 

 

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. Tem-se ainda as constatações irregulares nos contratos, que muitas vezes são informais, 

e também, são relatadas situações deploráveis nos canteiros de obras, levando-se em consideração 

a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Além disso, o presente estudo explica 

como é realizado o processo de fiscalização e aplicação das leis e normas de segurança, chamando a 

atenção para a principal Norma Reguladora, a NR-18. A presente pesquisa parte 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. Foram obtidos dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre os acidentes de 

trabalho registrados em Uberaba, no período de 2000 a 2015, nos quais foram analisados e 

comparados com os demais resultados encontrados nas bibliografias pesquisadas. Além disso, foram 

encontradas divergências no que se refere à aplicação da fiscalização das normas. Mesmo 

considerando a filosofia educativa baseada na NR-18, é possível perceber que há uma contradição, 

pois, quando aplicada, se torna mais punitiva. Alguns resultados ainda apontam a insuficiência de 

agentes fiscais atuantes, fazendo com que, no geral, muitas empresas passem despercebidas. Por 

conseguinte, faz-se necessária a reformulação e a ampliação das normas e medidas de segurança já 

existentes, além da inovação e da introdução de novas normas, visando principalmente o caráter 

educativo, em especial para os agentes fiscais. É preciso que haja o aumento do número desses 

agentes para disseminar esse caráter educativo, também, para os próprios empresários, 

engenheiros, mestres de obras, operários e quaisquer envolvidos no canteiro de obras. Também, 

deve-se perpetuar a conscientização de toda a população sobre a importância desse setor da 

economia e, essencialmente, da segurança e da saúde dos operários alocados nos canteiros de 

obras. Esse estudo bibliográfico e os dados do INSS, de Uberaba, nos fez entender melhor a 

realidade do Município, quanto aos registros dos acidentes ocorridos na construção civil no período 

compreendido entre 2000 e 2015. 

 

Palavras-chave: Norma reguladora. Acidente de trabalho. Agentes fiscais. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG039 - Desenvolvimento do ambiente virtual para lâminas de tecido muscular, 

epitelial e conjuntivo 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Brenda Cássia Silva de 

Orientador: ASSIS, Roberto Silva Araujo 

Demais Autores: PAULA, André Luís Silva de; ZAGO, Victor Guimarães Salum 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Sistemas de Informação 

Projeto: PIBITI 2015/010 

 

 

Como um conjunto de tecnologias integradas, as Tecnologias de Informação (TIC) trabalham em 

prol de serem utilizadas das mais diversas formas para a propagação da informação e do 

conhecimento. Garantindo o desenvolvimento de hardwares e softwares, as TICs garantem a 

comunicação dos processos oriundos dos meios virtuais. Assim, por meio do trabalho colaborativo, o 

intercâmbio de informações contribui para que novos conhecimentos surjam e melhore a 

competência entre profissionais. As linguagens de programação utilizadas foram PHP, HTML5, 

Jquery, entre outros. Para o desenvolvimento da plataforma, na parte do layout foi utilizado o 

Bootstrap. Já para o gerenciamento do banco de dados, foi utilizado o Oracle, guardando 

informações como tecidos, órgãos, imagens das lâminas, legendas das imagens, descrições e muito 

mais. Para o tratamento das imagens coletadas, foram utilizados softwares capazes de melhorar a 

qualidade das imagens. Com a necessidade de integração dos conhecimentos, a TIC na Uniube 

propõe um novo método de educação. Potencializando os processos de ensino e aprendizagem, o 

objetivo da plataforma digital é medrar o conhecimento fornecido pela medicina a fim de facilitar a 

acessibilidade e a interação do aluno com o professor e o sistema de ensino. Com a criação de tal 

ambiente virtual de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando 

experiências e informações. Os professores têm a possibilidade de realizar fóruns, pesquisas, 

trabalhos, debates, dentre outras formas de tornar o conhecimento mais significativo. Assim, a 

gestão do próprio conhecimento é diretamente proporcional à infraestrutura e a vontade de cada 

indivíduo.O Ambiente Virtual está em implementação com o uso das seguintes tecnologias: 

linguagem de programação PHP, banco de dados Oracle e Framework JQuery e as ferramentas 

NetBeans e Adobe. O ambiente ainda está na fase de teste e segue padrões de projeto MVC, um 

padrão de arquitetura de software que separa a informação da interface com a qual o usuário 

interage.  O Ambiente Virtual de Histologia em desenvolvimento no projeto será totalmente 

integrado com o sistema acadêmico da Universidade de Uberaba, podendo ser acessado por 

docentes, discentes do presencial, EAD e também pelo público externo.Até o presente momento, 

toda a base de dados já está estruturada de forma a garantir a gestão da disponibilização das 

imagens no Ambiente. Os programas para cadastramento já estão em fase de testes.O Ambiente 

Virtual é um elemento que contribui como meio para o processo de construção da aprendizagem de 

alunos. Assim, este projeto permitirá que alunos e professores possam interagir e trocar experiência 

com a visualização e discussão sobre imagens na área de histologia. 

 

Palavras-chave: Citologia. Educação. Tecnologia. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG040 - Estudar a obtenção do biodiesel por transesterificação metílica e etílica 

usando a mistura binária do óleo de nabo forrageiro e o sebo bovino 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Fernanda Luiza Mendonça 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: PIBITI-CNPq 

Demais Autores: PINTO, Daiene Lemes; RODRIGUES, Ana Paula dos Santos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/001 

 

 

Há anos vêm sendo realizadas experiências com combustíveis alternativos, comprovando a 

preocupação de pesquisadores, governos e sociedade em geral com o eventual esgotamento das 

reservas petrolíferas e com a questão ambiental. Uma das alternativas para a substituição de 

combustíveis fósseis é o biodiesel é obtido pela reação de transesterificação, na qual um éster reage 

com um álcool na presença de um catalisador, formando outro éster e glicerol. Dentre as culturas 

oleaginosas, visando obtenção do óleo para produção de biodiesel, o nabo forrageiro apresenta-se 

como cultivo de enorme interesse, principalmente no estado do Paraná, pela sua facilidade de 

produção e vantagens relativas à manutenção do solo. O objetivo desse trabalho é realizar a 

transesterificação metílica para obtenção do biodiesel e determinar suas propriedades físico – 

químicas. Em um balão de fundo redondo adicionou-se 100 gramas de óleo de nabo forrageiro. Em 

um béquer dissolveu-se 30 mL de metanol com 1,0 gramas de hidróxido de sódio (NaOH), formando 

o metóxido de sódio. Adicionou-se o metóxido de sódio ao óleo em aquecimento e manteve-se sob 

agitação por 1 hora. Transferiu-se a mistura (óleo + metóxido de sódio) para um funil de 

decantação por 48 horas. Retirou-se a glicerina e lavou o biodiesel formado com 100 mL de água 

destilada com 10 gotas de solução de ácido clorídrico 0,1M, o processo realizou-se 3 vezes. Em um 

erlenmeyer adicionou-se 0,30g de sulfato de magnésio anidro juntamente com o biodiesel lavado. 

Depois filtrou-se a mistura foi produzido o biodiesel utilizando a razão molar 1:3 de óleo: metanol e 

1,0g de NaOH. Como o produto final foi composto por 3 fases: fase superior composta pelo biodiesel 

impuro, a intermediária um pouco de sabão e a fase inferior composta pelo glicerol (glicerina), após 

a separação foi realizado o processo de purificação do biodiesel com adição de magnésio anidro, que 

funcionou como agente secante, Por fim foi calculado o rendimento, considerando o peso molecular 

médio do óleo do nabo forrageiro a uma temperatura de 30°C. Até o momento, pode-se concluir que 

é possível obter biodiesel tendo como matéria-prima o óleo de nabo forrageiro por processo de 

transesterificação por rota metílica usando o hidróxido de sódio como catalisador. 

 

Palavras-chave: Nabo forrageiro. Biodiesel. Transesterificação metílica. 
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ENG041 - Análise de controladores de velocidade de geradores síncronos 
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Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 

Projeto: PIBITI 2014/004 

 

 

Sensíveis mudanças nas leis que regem o setor energético ocorreram nos últimos anos em nosso 

país devido ao fomento da geração de energia a partir de turbinas a vapor, desenvolvendo assim 

necessidades latentes de novas pesquisas sobre equipamentos que compõem os sistema de 

geração. Os geradores desses sistemas possuem dois controladores: o controlador de excitação e o 

controlador de velocidade. Dessa forma na busca de manter a qualidade da geração de energia é de 

suma importância a análise de dispositivos controladores das máquinas por meio da simulação 

computacional. Nessa perspectiva, o propósito desse trabalho é analisar estruturas de controladores 

de velocidade, empregando o software ATP e simular um sistema para então observar o 

comportamento desses controladores mediante o enfrentamento de perturbações. A instalação 

elétrica analisada é um sistema composto por um barramento de 13,8 kV  representando a rede de 

alimentação da concessionária, um transformador abaixador de 13,8 kV/220 V. No barramento de 

baixa tensão são ligados quatro cargas de 10 kVA cada uma e um gerador síncrono trifásico de 40 

kVA. O sistema é simulado utilizando a interface ATPDraw. O controlador do gerador é representado 

por um modelo de controlador de velocidade de flyballs. O sistema foi submetido a distúrbios pela 

variação de carga e a ocorrência de um curto-circuito no barramento de baixa tensão. Após as 

perturbações impostas ao sistema foi possível analisar através do gráfico da velocidade em função 

do tempo, que o controlador de velocidade foi efetivo na manutenção da velocidade. A partir do 

instante da ocorrência da perturbação, a velocidade da máquina sofre oscilações que amortecem em 

tempo adequado. É possível concluir que o modelo de controlador de velocidade com flyballs, apesar 

de ser um modelo mecânico, ainda é muito eficiente, apresentando um comportamento de resposta 

rápida e amortecida, diante das perturbações impostas ao sistema. 

 

Palavras-chave: Controlador de velocidade. Turbina a vapor. Geradores. 
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para o 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, proporcionando a população segurança, conforto e autonomia. Este projeto tem por 

finalidade analisar a acessibilidade do 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. São analisados 

limitações como: falta de rampas, largura das portas e corredores inadequados, falta de adequações 

necessárias nos banheiros, o que dificulta o acesso do local a uma pessoa portadora de deficiência 

física ou com mobilidade reduzida. O estudo a ser realizado aborda os seguintes itens para o 

levantamento dos parâmetros físicos do espaço urbano do ambiente e seu entorno. Equipamentos a 

utilizar: pranchetas, trenas métrica e eletrônica, câmera fotográfica, computadores. O escopo deste 

trabalho é a análise de acessibilidade em um edifício público, objetivando apresentar falhas físicas. 

Analisar as condições físicas de acessibilidade de um mercado público, identificar quais são as 

dificuldades encontradas por uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida em circular no 

contexto físico do ambiente externo que dá acesso ao prédio, interno, e sanitários. Apresentar as 

falhas encontradas no edifício, que possui arquitetura charmosa e é tombado pelo patrimônio 

histórico. Tendo por base todas as análises realizadas, pode-se constatar que o edifício possui 

mínima acessibilidade, tendo vários aspectos para serem alterados para serem adequadas de acordo 

com a norma NBR-9050 e para proporcionar um melhor conforto as pessoas com mobilidade 

reduzida. Sendo assim, é necessária uma adequação do edifício para que a acessibilidade seja real e 

a inclusão social seja promovida de fato. Consequentemente, realizando o desenvolvimento de 

projetos para apresentação de sugestões que solucionem a dificuldade de acesso de portadores de 

necessidades especiais, em conformidade com o patrimônio histórico, sem alterações na arquitetura, 

utilizando a normas brasileiras de acesso. Para assim, conscientizar os profissionais de Engenharia 

Civil sobre a importância das normas de acessibilidade e sua respectiva aplicação em suas obras. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão social. Engenharia. 
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Vivemos em uma sociedade em que o consumo de água é elevado e onde se é pouco pensado em 

questões ambientais como a preservação dos mananciais e o tratamento da mesma para que possa 

ser reutilizada. A estratégia bioclimática de resfriamento evaporativo da cobertura consiste em dar 

um banho sobre o telhado, fazendo com que o mesmo ceda calor para a água evaporar e desse 

modo resfriando o ambiente interno e umidificando o ambiente externo, mas esse método de 

resfriamento será interessante, caso outra fonte de água fosse utilizada, sem a necessidade de 

utilizar a água da residência. Através desse trabalho queremos conhecer e aplicar o método da 

estratégia bioclimáticas de resfriamento de cobertura utilizando a água da chuva, por meio da 

capitação em calhas e armazenamentos ideais, visando compreender o conforto térmico 

proporcionado. Analisar qual tipo de telhado melhor adequa-se para este tipo de projeto; Avaliar 

qual a quantidade de água que devera ser armazenada e o volume do reservatório; Especificar como 

a água retornara do reservatório para o telhado e vice-versa. O sistema de resfriamento evaporativo 

consiste na coleta de água da chuva através de calhas, com filtros para evitar a entrada de possíveis 

materiais sólidos que possam vir a atrapalhar a redistribuição de água, que deverá ser levada a um 

reservatório com dimensão e localização previamente calculado. Quando necessário essa água será 

pulverizada na cobertura através de uma tubulação com pequenos furos de modo a trocar calor com 

o ambiente, evaporando, amenizando a temperatura interna e umedecendo a parte externa. Os 

experimentos propostos serão realizados com base nos seguintes tópicos: Materiais Necessários; 

Determinar a precipitação pluviométrica anual da região (em mm) e os meses; Aplicar os cálculos 

baseados em referenciais teóricos. Através das pesquisas e testes realizados a telha de fibrocimento 

demonstrou bastante instabilidade térmica, elevando e decaindo em demasia sua temperatura ao 

ser exposta ao sol e posteriormente mergulhada em água não sendo, em teoria, a melhor opção a 

ser empregada em residência domiciliar. Ao decorrer da pesquisa será feita comparações com os 

demais tipos de cobertura para a determinação do melhor telhado. Teoricamente o método de 

resfriamento evaporativo parece promissor, seu baixo custo de instalação e manutenção, redução de 

gasto energético advindos de outras fontes e sua ajuda ao meio ambiente o torna uma alternativa 

interessante. Ao fim também se pode observar que a quantidade de água retida pelo reservatório 

será suficiente para atender aos meses com menos chuvas do ano.  

 

Palavras-chave: Cobertura. Fibrocimento. Resfriamento. 
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O ajuste da legislação referente ao acesso ao sistema de distribuição resultou no aumento do 

número de geradores síncronos conectados a essa rede elétrica.  Associado a esses geradores está 

presente o Regulador Automático de Tensão (AVR), responsável por manter a tensão terminal da 

máquina. A norma 421.5-2005 do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) 

padronizou os modelos de AVR recomendados para estudos de estabilidade. Entretanto, a norma 

não fornece análises de desempenho dinâmico desses modelos quando submetidos a distúrbios 

comuns ao sistema elétrico interligado. Consequentemente, fica a cargo de fabricantes de novas 

unidades de geração de baixa potência a tarefa de escolher o modelo mais apropriado de AVR para o 

sistema. Desse modo, empregando simulações computacionais, este trabalho tem o propósito de 

analisar o desempenho dos diferentes modelos de AVR, quando submetidos a distúrbios resultantes 

de curto-circuito, perda de geração e variações de carga de uma planta elétrica.O trabalho 

elaborado utiliza-se do sistema de software ATP (Alternative Transients Program). O sistema 

modelado com o ATP é constituído por um barramento de 13,8 kV representando a rede de 

distribuição da concessionária e um barramento de 220V, ligados entre si por um transformador de 

100 kVA. Nesse barramento de baixa tensão estão ligados paralelamente à rede, um gerador 

síncrono de 40 kVA e quatro cargas de 20 kVA cada uma. E três modelos distintos de AVR foram 

implementados em conjunto com o gerador síncrono. Esses modelos são: o DC1A, o AC4A e o AC5A, 

todos recomendados por normas do IEEE. O sistema de geração foi submetido a distúrbios 

provenientes de curto-circuito, perda de geração e variação de carga. As curvas plotadas para a 

tensão terminal do gerador e a tensão aplicada no enrolamento de campo no domínio do tempo 

permitiram a análise do desempenho dinâmico de cada dos modelos de AVR implementados.As 

curvas no domínio do tempo da tensão terminal mostraram que o sistema se estabiliza para cada 

um dos três modelos após o desligamento da concessionária seguido do desligamento de duas 

cargas. O mesmo ocorre após a aplicação de um curto-circuito com duração de 100 ms. Entretanto, 

o modelo AC4A apresentou uma resposta bastante oscilatória e com um tempo de assentamento 

maior em comparação aos outros modelos. Para o estudo de variação de cargas, duas cargas que 

totalizam 40 kVA foram desligadas com o gerador ainda operando em paralelo com a rede. Nesse 

caso, os três modelos apresentaram respostas oscilatórias em torno do ponto de operação até 

atingir o regime permanente.Os resultados obtidos com as simulações no ATP mostraram que os 

modelos de AVR estudados apresentaram comportamento dinâmico amortecido após a aplicação dos 

distúrbios. Dessa forma, para esse sistema de geração distribuída em estudo, conclui-se que os 

modelos DC1A e AC5A possuem um desempenho melhor para regulação de tensão em comparação 

ao modelo AC4A. 

 

Palavras-chave: Regulador automático de tensão. Desempenho dinâmico. Geração distribuída. 
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Os padrões legais aceitos para potabilidade de água para consumo humano no Brasil são estabelecidos 

pela Resolução Diretória Colegiada – RDC 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que regulamenta as águas minerais e a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, que 

estabelece a potabilidade para o abastecimento público.O objetivo do presente trabalho consistiu em 

avaliar a qualidade físico-química das águas comercializadas nos municípios do Vale do Rio Grande 

(Uberaba-MG, Santa Juliana-MG, Nova Ponte- MG e Igarapava-SP) em comparação com os parâmetros 

encontrados nos referidos rótulos. Foram analisadas cinco marcas de água mineral comercializadas em 

garrafas "pet" de 500 ml. O pH e a condutividade elétrica foram determinadas de forma direta, através de 

leitura em potenciômetro Micronal B474. Para a dureza do cálcio, em mg/L, foi utilizado o método 

complexiométrico com uma solução padronizada de EDTA na presença de Negro de Eriocromo T. Já a 

dureza do magnésio foi obtida pela diferença entre a dureza do cálcio e a dureza total. A determinação de 

Cloretos consistiu no método argentimétrico de Mohr, no qual é usada solução padrão de AgNO3 na 

presença do indicador K2CrO4 (cromato de potássio). O sódio e o potássio foram determinados por 

fotometria de chama empregando o Fotômetro Micronal B462 e curvas de calibração obtidas por 

regressão linear. O resíduo sólido foi realizado em estufa Olidef CZ, a 180°C empregando cadinhos de 

porcelana e balança analítica Gehaka AG 200. O pH é padrão de potabilidade, e em sistemas de 

abastecimentos de água para consumo humano o seu valor deve fixar-se no intervalo de 6,0 a 9,5. Para 

este parâmetro, todas as amostras analisadas ficaram dentro do intervalo determinado pela legislação, de 

6,57 a 8,06. Para condutividade e valores para os íons cálcio, magnésio e potássio, não há parâmetros de 

comparação em termos de legislação (Portaria 2.914/2011) para os valores obtidos para as amostras 

analisadas. O valor máximo de cloretos de acordo com a portaria 2.914/2011 é da ordem de 250 mg/L, o 

que demonstra que todas as amostras analisadas apresentam valores abaixo da referência. Em relação ao 

sódio e resíduos sólidos, que apresentam valores máximos permitidos da ordem de 200 mg/L e 1000 

mg/L, respectivamente, todas as amostras analisadas encontram-se dentro do intervalo de aceitação. Os 

resultados foram analisados estatisticamente pelo desvio padrão (σ).Concluiu-se que, das cinco marcas 

de água mineral comercializadas na região Sudeste do Brasil, foram verificadas diferenças quanto aos 

valores expressos em seus rótulos e os determinados experimentalmente. Porém, apesar destas 

diferenças, nenhum dos parâmetros analisados estão em desacordo com os valores máximos 

permitidos na legislação vigente. 
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Área de Conhecimento: Engenharias. 

 



 
 

 

 181 

ENG046 - A acessibilidade no Campus Aeroporto da Universidade de Uberaba 
 

 

Apresentador: PAIVA, Fernanda Silva 

Orientador: RITT, Humberto 

Demais Autores: LIMA, Adriano Dawison; SILVA, Isadora dos Santos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/012 

 

 

Um local acessível dá-se quando qualquer cidadão consegue, de forma efetiva, se locomover por 

quaisquer que sejam os meios dentro de um ambiente. Levando-se em conta que existe uma gleba 

de pessoas que encontram dificuldades à locomoção, o estado e/ou instituição encontram-se ferindo 

um direito constitucional. Para a promoção da acessibilidade deve-se ter um ambiente livre de 

barreiras, sendo estas físicas e/ou arquitetônicas, que não impeçam a circulação, principalmente do 

portador de deficiência. Este trabalho tem por objetivo compreender como funciona a questão da 

acessibilidade no Campus Aeroporto da Universidade de Uberaba, fazendo um diagnóstico dos 

problemas estruturais ainda existentes, a fim de eliminar barreiras arquitetônicas que propiciam 

dificuldades de locomoção e desconforto aos usuários com algum tipo de deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. Analisando a estrutura do Campus Aeroporto da Universidade de Uberaba, pudemos 

detectar algumas falhas na estrutura e instalações do Campus. Dentre elas podemos citar: biblioteca 

com estantes muito altas, ausência de recursos digitais voltados para deficientes visuais, ausência 

de rampa ou elevador com acesso ao segundo piso; no campus, rampas sem corrimão de apoio; 

bebedouros e orelhões com altura inadequada; rampas com presença de degrau no início e fim; 

pequena quantidade de rampas; ausência de sinalização tátil direcional para deficientes visuais; 

ausência de projeção no piso de um módulo de referência para cadeirantes; presença de piso 

desnivelado; elevador do bloco Z com difícil acesso; alguns banheiros não possuem portas largas 

para cadeirantes; pias altas; suporte de sabonete líquido e papel toalha fixados em grandes alturas; 

degraus nas portas de acesso da cantina central; balcão muito alto; cabine de vendas muito alta; 

ausência de profissionais nas salas de aula, especializados em libras; algumas salas apresentam 

portas estreitas; Pudemos concluir com este estudo, que apesar de a Universidade já estar fazendo 

algumas modificações e melhorias no campus, algumas mudanças ainda precisam ser feitas. 

Entendemos que esta é uma tarefa que requer gastos e tempo, mas como instituição de ensino, 

acreditamos que é de suma importância que essas adequações sejam realizadas, pois assim 

estaremos garantindo não só o direito de ir e vir de todos os usuários, mas também estaremos 

garantindo o direito de socialização, de ser humano que interage, que participa e faz parte de forma 

efetiva do ambiente em que vive. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão social. Necessidades especiais.  
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O Cerrado ocupa mais de 2 milhões de Km2 do Brasil central e amazônico. A exploração do cerrado, 

na maioria das vezes, dá-se de forma desordenada, sem que estudos sobre a sua biologia e da 

importância econômica de suas espécies possam ser aprofundados. Este estudo teve como objetivo 

avaliar os indivíduos adultos de uma área de Mata de galeria não inundável no ambiente urbano, 

revelando informações importantes sobre o funcionamento do ambiente e a dinâmica dessa 

formação vegetal. O levantamento fitossociológico foi realizado pelo método de parcelas. Foram 

utilizadas sete parcelas de 20m x 20m, previamente demarcadas. Todos os indivíduos com o tronco 

de 15cm ou mais de circunferência e 1,0m ou mais de altura foram incluídos no levantamento. Os 

indivíduos amostrados foram marcados com placas de alumínio, as medidas de altura foram feitas 

por meio de estimativa visual quando os indivíduos ultrapassaram os 3 (três) metros de altura. Para 

análise fitossociológica da comunidade vegetal, foi utilizado o programa Fitopac 2. Na área de 

estudo, foram amostrados 56 indivíduos, incluídos em 10 espécies e 8 famílias com densidade total 

de 1120 ind/ha. Fitossociologia das espécies: Cecropia pachystachya, espécie mais importante 

da área em estudo (IVI=66,98) foi representada por 14 indivíduos distribuídos nas cinco parcelas. 

Xylopia emarginata, a segunda espécie mais importante com IVI= 63,90, foi representada por 17 

indivíduos, seguida por Tapirira Guianenses (IVI= 56,90). Richeria Grandis que ocupa 

respectivamente a 4ª colocação. Xylopia aromática, Hedyosmum brasiliense, não identificada 2, 

Callophyllum brasiliense e Guarea macrophylla que ocupam respectivamente a 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. 

A não identificada 1 encontra-se na 6ª, sendo esta nesta colocação, devido a sua dominância. 

Fitossociologia das famílias: A Annonaceae e a Anacardiaceae são as famílias com maior número 

de indivíduos. Fitossociologia do estrato arbóreo estabelecido: Nas 5 parcelas utilizadas no 

estudo do estrato arbóreo estabelecido, foram amostrados 56 indivíduos distribuídos em 10 espécies 

e 8 famílias com densidade total de 1120ind/ha. A família com maior diversidade foram as 

Annonaceae (Xylopia ermaginata e Xylopia aromatica) e a Anacardiaceae, com duas espécies, e as 

demais com apenas por uma espécie Nota-se, na área em estudo, que a espécie Cecropia 

pachystachya é a mais importante, sendo uma espécie pioneira encontradas em áreas que sofreram 

intensa perturbação. Esta espécie é ideal para reflorestamento em áreas degradadas, devido atrair 

animais dispersos e melhorar as propriedades do solo, propiciando condições favoráveis ao 

estabelecimento de outras espécies. 
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Os óleos vegetais veem sendo uma alternativa para a substituição do óleo diesel devido ao fato do 

petróleo, do carvão e do gás natural serem fontes transitórias e com previsão de esgotamento em 

um futuro breve. No entanto, foi constatado, que a aplicação direta dos óleos vegetais nos motores 

é limitada, principalmente devido à sua alta viscosidade, baixa volatilidade e seu caráter poli-

insaturado, que implicam em alguns problemas nos motores, bem como em uma combustão 

incompleta. Logo, diversas alternativas têm sido consideradas, tais como diluição, craqueamento 

catalítico e reação de transesterificação com etanol ou metanol, e dessas, a transesterificação tem 

se apresentado como a melhor opção visto que o processo é basicamente simples, promovendo a 

obtenção de um combustível, denominado biodiesel, cujas propriedades são similares às do óleo 

diesel. A transesterificação ou alcóolise é um processo de substituição da carboxila de uma molécula 

de triacilglicerol por uma hidroxila de um álcool sendo uma reação similar à hidrólise, porém o álcool 

é usado ao invés da água. Os principais materiais utilizados foram: etanol, hidróxido de sódio, óleo 

de nabo forrageiro, sulfato de magnésio anidro, condensador. Logo, deu-se início à metodologia, 

quantificando a massa de óleo de nabo forrageiro, de etanol e de hidróxido de sódio. Em seguida, 

montou-se o sistema de condensador, aquecendo o óleo à temperatura de 60ºC, após adicionou-se 

hidróxido de sódio dissolvido no etanol, agitando. Posteriormente, tomou-se a mistura em um filtro 

de decantação. A experimentação foi realizada partindo-se de 100,0 g de óleo de nabo forrageiro, 

23,75 mL de etanol. O catalisador, 1,0 g de NaOH foi dissolvido no próprio etanol reagente sob 

agitação à temperatura ambiente. Em seguida, acoplou-se um balão de 3 bocas de 250 mL a um 

condensador de refluxo, munido de agitação magnética. O sistema foi aquecido a 60ºC. Logo após a 

estabilização da temperatura, acrescentou-se a solução de etanol com NaOH. O tempo de 1 hora foi 

o bastante para total ocorrência da reação de transesterificação. Posteriormente, o produto 

resultante da transesterificação foi colocado em repouso em um funil de decantação, por 24 horas. 

Finalizado esse tempo, formaram-se duas fases que se separaram da seguinte maneira: fase 

superior composta pelo biodiesel impuro e fase inferior composta pelo glicerol (glicerina). O glicerol, 

composto presente na fase inferior do funil de decantação, arrasta com ele os triacilgliceróis que 

podem não ter reagido, assim como o excesso de álcool etílico, o sabão formado e os ácidos graxos 

livres restantes. Para a utilização da catálise alcalina, foi necessária uma neutralização anterior do 

óleo, visto que esse estava muito ácido, formando assim uma saponificação. A purificação do 

biodiesel impuro com o adsorvente além de reduzir consideravelmente o tempo total da produção 

dos ésteres, devido à exclusão do processo de lavagem com água, reduz também o teor de umidade 

no produto final. 
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A sustentabilidade é uma responsabilidade coletiva que inclui ações para melhorar o ambiente 

global, com a adoção de práticas de produção e consumo sustentáveis. 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.Foram executadas pesquisas 

bibliográficas 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. Os experimentos foram realizados no laboratório de materiais de construção 

civil, sala 2H108, da Universidade de Uberaba, no campus aeroporto. A CBC utilizada para análise 

foi adquirida por meio da usina Delta, localizada no município de Delta - MG.Com a conclusão dos 

experimentos, observou-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. 

Nota-se, por meio 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, se comparado 

com o traço de referência. Com o 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. A 

vantagem da 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, foi 

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. Concreto. Sustentabilidade. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 185 

ENG050 - Obtenção do emulsionado de óleo de nim para controle das larvas da 
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A mosca dos estábulos (Stomoxys calcitrans), é encontrada em regiões próximas a usinas 

sucroalcooleiras e confinamentos de bovinos. O seu aparecimento nessas regiões se deve ao odor da 

vinhaça, atraente para a mosca, que então realiza postura de ovos neste resíduo, um ambiente 

propício para seu desenvolvimento. Não está descrito um sistema que seja realmente eficaz no 

combate dessa mosca, assim este projeto propõe o estudo de um método efetivo ao seu combate na 

sua fase larval a partir do uso do óleo da semente do nim. A Azadiractina está presente como 

principal componente de ação, atuando durante a fase larval da mosca com o propósito de limitar 

e/ou retardar seu desenvolvimento. Fezes bovinas com as larvas foram alocadas em 4 recipientes. A 

fim de estudar as condições ideias para o desenvolvimento larval da mosca dos estábulos. Os 

recipientes 1 e 2 foram mantidos à 30ºC, sendo que no recipiente 1 foi adicionado água, duas vezes 

ao dia, o 2 sem água. Os recipientes 3 e 4, mantidos à 10ºC, porém o 3 em presença de água, duas 

vezes ao dia, e o 4 sem água. Para extração do óleo das sementes de nim, elas foram deixadas em 

água por 24h, despolpadas, colocadas em estufa a 35°C para secagem e, em seguida, trituradas em 

moinho de facas obtendo-se um fino pó. Em seguida, em extrator de soxhlet, foram adicionados 

50,0g do pó em 500,0mL do solvente (metanol), sob refluxo durante 8h. Após, o extrato foi filtrado, 

concentrado em rotaevaporador à 50ºC sob pressão reduzida. Em seguida, o extrato bruto foi 

dissolvido em metanol e o volume ajustado a uma concentração específica, armazenado sob 

refrigeração em frasco âmbar. O óleo foi emulsificado com tween 80 em diferentes proporções, 

submetido a agitação por 10 minutos a 40 ºC. Em seguida a solução foi completada com água até 

atingir as concentrações desejadas, de 50, 100 e 150 g/L. Essa solução foi colocada em borrifadores 

para aplicação. As larvas dos recipientes que foram expostos à 10ºC sobreviveram apenas 24 h, 

enquanto as que foram expostas à 30ºC obtiveram um tempo de vida de 3 a 4 vezes maior. O 

recipiente que continha umidade, e estava exposto à 30ºC obteve um tempo de vida das larvas de 

96 h, enquanto o recipiente exposto às mesmas condições de temperatura e sem água obteve um 

tempo de vida larval de 72 h. Observa-se que ao expor as larvas a uma temperatura muito baixa 

(10ºC), as mesmas têm um tempo de sobrevivência reduzido se comparado a sua exposição à 30ºC. 

Percebe-se também que a umidade favorece o desenvolvimento larval, pois se observou maior 

sobrevivência das larvas na amostra que continha água e temperatura de 30ºC, comprovando que 

seu desenvolvimento é favorecido nessas condições de temperatura e umidade. Após o estudo da 

melhor condição de desenvolvimento larval e a obtenção do extrato emulsificado, o estudo da ação 

inibitória do crescimento larval pela Azadiractina foi iniciado. Resultados preliminares indicam uma 

boa eficiência da inibição do crescimento larval da mosca quando submetida à presença do extrato 

do nim. 
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A composição e a natureza dos triglicerídeos sofrem a influência direta da fonte da qual são 

originados. O tipo e a concentração do ácido graxo apresentam efeitos importantes na sua 

conservação e também na oxidação do biodiesel. Assim é importante que as características das 

matérias-primas que serão utilizadas na produção de biodiesel sejam conhecidas. Muitos métodos 

são importantes para identificar e quantificar a composição dos ácidos graxos que darão origem ao 

biodiesel, que podem ser: cinzas, índice de iodo, densidade, índice de acidez e índice de 

saponificação. Determinação do teor de cinzas do óleo: Com o uso de uma pipeta, pipetou-se 5,0 

mL de óleo, 50,0 mL de éter etílico e 50,0 mL de água, colocou-se no funil de separação, a solução 

foi agitada e posteriormente coletada a água. Colocou-se a água coletada em outro funil de 

decantação com mais 50,0 mL de éter etílico, e a água foi coletada novamente, reservou-se. Pesou-

se a massa do cadinho de porcelana e colocou-se a água coletada nele, aferiu-se a massa do 

sistema. Colocou-se o conjunto na mufla e foi aumentada a temperatura aos poucos até atingir 

550°C, e após essa temperatura aguardou-se 1 hora. Recolheram as cinzas e colocou-se o cadinho 

em um dessecador para esfriar até a temperatura ambiente, pesou-se o cadinho com as cinzas. 

Cálculo: 100*N/P cinzas por cento p/p. N=número de g de cinzas. P=número de g da amostra. O 

experimento para a descoberta teor de cinza do óleo de nabo forrageiro foi realizado e obtivemos 

seguintes dados experimentais: massacadinho=85,86 g; massacadinho + massaágua+cadinho=150,73 g; 

portanto a massaágua+óleo=64,87 g. Após colocarmos o cadinho na mufla admitimos a massa de cinza 

de 0,0142 g. No entanto massa da amostra deve ser obtida em gramas tendo colocado 5,0 mL de 

amostra que também representa 5,0 cm3 de óleo e sendo a densidade do óleo igual 0,92297 g/cm3 

obtivemos 4,61485 g de amostra. Cinzas% p/p=100*0,0142/4,61485=0,31% p/p. Para medir as 

substâncias inorgânicas presentes na amostra, é realizada a incineração a uma temperatura próxima 

a 550°C, processo chamado de teor de cinzas. Urge ressaltar, que o óleo do nabo forrageiro não 

necessita processo de degomagem antes da produção do biodiesel. Diferente da soja, os grãos do 

nabo forrageiro não se enquadram como commodity, ou seja, o seu valor não sofre variação com as 

mudanças no mercado internacional. Além disso, o fato do nabo forrageiro não servir como 

alimento, não o faz competir com a necessidade alimentar da população regional e mundial. 

Adicionalmente é relevante salientar sobre as oportunidades relacionadas ao mercado de créditos de 

carbono agregados a MDLs (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo), que surgem como 

oportunidades a empresários interessados em investimentos estratégicos na área de bioenergia, 

pois, as empresas geradoras de combustíveis renováveis, podem através de projetos efetuarem 

vendas de créditos de carbono para países que não conseguem reduzir suas emissões dos gases de 

efeito estufa. 
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Os sensores trouxeram para os processos produtivos uma maneira para o ser humano se interagir, 

revolucionando a tecnologia para uma melhora nos processos automáticos. Sensor é um dispositivo 

capaz de realizar a detecção e a captação de estímulos externos e respondendo em sequência. Estes 

equipamentos podem transformar as grandezas físicas em elétricas.Sensores de pressão podem ser 

chamados de transdutores ou indicadores, tendo como intuito medir a pressão. Sua grande 

finalidade é realizar o cálculo de força de gases ou líquidos. Seu funcionamento se dá através de um 

aviso, quando a pressão exercida sobre algum material for muito grande ou muito pequena. A 

utilização dos sensores de pressão pelas indústrias tem várias utilidades, como: medir a altitude, 

nível, fluxo, velocidade de líquidos e outros.Neste projeto, será realizada a construção do braço 

robótico que será feito de acrílico, servos motores, sensor de pressão, microcontroladores, 

comunicação wi-fi através do shield ethernet, controle do braço robótico através de um tablete com 

a comunicação via Bluetooth utilizando o módulo Bluetooth, irá possuir uma base com madeira para 

dar sustentabilidade ao braço, jumpers para ligação dos equipamentos, bateria. Através desta 

construção percebe-se o quanto de conhecimento poderá ser adquirido com as pesquisas e com os 

testes práticos. O intuito deste trabalho, é permitir aos leitores e interessados na área tecnológica, 

um norte para a construção de seus próprios braços robóticos, tendo este trabalho apenas como 

base para pesquisa e orientação. Porque cada pessoa irá idealizar para si um braço robótico único, 

possuindo características e métodos de funcionamentos baseadas em seus interesses: servos 

motores, microcontrolador, bluetooth, BT (bluetooth), sistema operacional android, app inventor, 

resistor sensível a força, ethernet shield, roteador para transferência de dados, pagina da internet 

thingspeak (internet das coisas). Nesta etapa do projeto foi realizado testes com o sensor sensível a 

força, no qual recebeu o nome de sensor de pressão. Com este sensor foi testado a pressão exercida 

um pincel atômico, mouse, controle remoto, ovo de galinha e uma caixa de remédio qualquer, para 

saber exatamente o fechamento que a garra do braço robótico deve exercer sobre os objetos, 

juntamente com o resistor sensível a força acoplado na garra, para não danificá-lo. Na garra do 

braço robótico, é onde o resistor sensível a força se localiza. Controle é feito através da 

comunicação bluetooth, com a ajuda de um programa em C para movimentar. Este programa feito 

em C, tendo o intuito de dividir os graus em que o servo motor opera, para que o operador possa 

controlar a garra via Bluetooth livremente, até perceber que o objeto foi “agarrado” pela garra. 

Desde as pesquisas até a confecção do protótipo do braço robótico, acreditava-se em um grande 

estímulo devido ao envolvimento de várias áreas de conhecimento, como: mecânica, física, 

computação, design e eletrônica.  
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Os sistemas de proteção são constituídos por relés microprocessados que possuem recursos e 

ajustes que podem ser utilizados de acordo com os cálculos adequados e que possibilitam uma 

proteção eficaz de diversos tipos de sistemas, como os de geradores em sistemas de geração 

distribuída. O presente trabalho tem como objetivo a especificação de dispositivos de proteção 

necessários a um sistema de geração de energia, ou seja, o projeto da proteção do sistema elétrico 

do sistema de geração de energia por biogás. A planta para geração de energia possui um gerador 

síncrono trifásico de 45 kVA, 220 V, 4 polos, 60 Hz.  A determinação das funções necessárias para 

uma proteção eficiente do gerador foi elaborada de acordo com as normas da concessionária de 

energia. Para o ajuste de cada função da proteção foram executados os cálculos necessários. E com 

os valores adequados dos ajustes e com as funções essenciais foi realizada a análise para especificar 

o relé que melhor atendesse as especificações requeridas. Buscando, além disso, a obtenção de um 

dispositivo de fácil configuração, que não necessite de manutenções rotineiras e que adicionalmente 

apresentasse boa confiabilidade. As funções fundamentais para a proteção de um sistema elétrico 

podem ser elencadas com sendo: subtensão, sobretensão, subfrequência e sobrefrequência, check 

de sincronismo, sobrecorrente instantânea, sobrecorrente temporizada. Elas foram estabelecidas 

mediante as determinações dos requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de distribuição 

da Cemig – Conexão em Baixa Tensão (ND 5.30). O correto funcionamento da proteção estabelece 

que a variação  tensão nos terminais do gerador não ultrapasse 10% em torno da tensão nominal do 

equipamento por tempo superior a 59 segundos. É recomendado também que a variação máxima de 

frequência das tensões geradas do sistema seja de 0.5 Hz. No caso de desligamento do circuito em 

qual o gerador esteja conectado, este deve ser religado automaticamente pelo sistema de proteção 

em intervalo de tempo de 180 segundos após o desligamento. Algo necessário para que se respeite 

os limites de variação máxima de 10% da tensão nominal. O dispositivo especificado que atende os 

requisitos necessários foi o relé de proteção multifunção URP6000, adequado para sistemas de baixa 

tensão. Este contém as funções requeridas, o software de configuração e coleta de oscilografia é 

fornecido pelo fabricante. Todos os parâmetros de ajustes do relé de proteção foram determinados 

de acordo com as exigências da concessionária, os resultados dos cálculos realizados apresentam 

valores dentro da margem de tolerância imposta pela Cemig. O bom funcionamento do sistema de 

proteção é resultado de importantes etapas: determinação das funções do relé, cálculos de 

parametrização e escolha do relé. O resultado de todo o sistema de proteção é um sistema rápido, 

seletivo, seguro e economicamente viável. 
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A água doce que circula e que está disponível para consumo humano e ainda permite toda sorte de 

vida que o planeta conhece é, em grande parte, fruto da evaporação dos mares e oceanos - cerca 

de 505.000 Km3, ou seja, uma camada de 1,4 metros de espessura evapora anualmente dos 

oceanos e mares que, embora sejam salgados, não transmite o sal na evaporação. Informe-se, 

ainda, que 80% dessa água evaporada dos oceanos e mares precipita-se sobre suas próprias 

superfícies. A água potável deveria ser utilizada para fins nobres (uso humano), enquanto a água 

pluvial seria usada para fins não tão nobres, como a lavagem de calçadas, rega de jardim ou em uso 

para vasos sanitários. Deste modo, poder-se-ia manter a água de qualidade para beber, cozinhar e 

tomar banho. O desperdício é apontado hoje como um dos principais inimigos a serem combatidos, 

visto que a população, de um modo geral, não dá o devido valor ao líquido da vida, prevalecendo à 

ilusão de um bem inesgotável. Talvez um fator que contribua para este descaso da população, além 

da falta de consciência e educação sobre a proteção dos recursos hídricos, seja o baixo custo 

comparativamente a outros produtos do mercado. Para que a água desses recursos hídricos seja 

preservada, é necessário buscar alternativas para suprir o consumo humano não potável, e a 

utilização de água pluvial precipitada é uma maneira de conservar a água. Dessa maneira, os 

objetivos da presente pesquisa foram determinar o volume mensal médio de água pluvial 

precipitada que pode ser captado pela escola campo 04, e verificar o consumo médio mensal de 

água potável utilizado para fins não potáveis. A determinação do volume mensal de água precipitado 

deu-se por meio da coleta de dados perante a Agência Nacional das Águas (ANA), dos anos de 2013, 

2014 e 2015. Para determinação do volume de água pluvial que cada instituição pode captar, deve-

se analisar a área disponível de telhado de cada uma delas e realizar cálculos. O consumo de água 

das instituições foi fornecido pelo sistema de abastecimento de água de Uberaba, o CODAU. A partir 

da análise dos dados, foi possível perceber que a precipitação é relativamente alta, seguida de 

consumo também alto pelas escolas, considerando-se, para esta afirmação, a média de consumo 

anual por aluno. Dessa forma, prevê-se a criação de um projeto que visa a captação dessa água 

pluvial pelas escolas, com vistas à economia e uso correto da água potável. A economia ao utilizar 

água proveniente de chuvas para fins não potáveis é de grande importância para a preservação dos 

recursos hídricos. A viabilidade de projetos que utilizam água pluvial são de extrema importância 

para que as pessoas entendam a simplicidade na execução, a economia de água e financeira, e para 

o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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Recentemente as técnicas usadas para construir são aquelas que envolvem as variáveis de menos 

tempo e consequentemente mais ganhos com várias obras em menores quantidade de dias 

executados. Porém isso não se esquadra nas normas para uma construção adequada, atendendo 

todas as condições, fazendo com que a eficiência energética do edifício esteja garantida ao ser 

entregue ao cliente o resultado final. Para adequar um edifício para o conforto térmico sem muitos 

gastos e prezando a eficiência energética, é necessário utilizar as variáveis arquitetônicas que 

surgiram na antiga Roma, quando uma lei (Heliocaminus) foi fundada para garantir às pessoas o 

direito às notáveis forças da natureza, como o sol, o vento, chuva, entre outros, proporcionando-

lhes o conforto térmico. Todavia, as variáveis não foram e não estão sendo muito utilizadas, com 

isso o consumo total de energia triplicou nos últimos anos e nesse ritmo não haverá tanta demanda 

de energia no Brasil para o grande valor de procura. Uma normalização é buscada desde já, onde 

hajam leis para enquadrar construções em métodos construtivos viáveis, com grande eficiência 

energética e atenção ao conforto térmico. Com isso, o objetivo deste pelas buscas por melhorias e 

soluções para casas com formatos, cores, aberturas, localizações, que não possuem uma boa 

ventilação será alcançado. O vento e sua circulação por vários meios dentro da edificação, pode ser 

aproveitado e direcionado de formas corretas e viáveis. Dando andamento ao projeto, foi necessária 

uma leitura dos trabalhos apresentados no ano anterior. Analisando-os pode-se notar que as alturas 

do pé direito de algumas edificações influenciam sim, e muito, em alguns casos, porém outros 

fatores precisam estar trabalhando junto, como é o caso das aberturas nas partes superiores para 

que assim haja uma troca do ar quente com o ar frio. Pensando dessa maneira, neste segundo ano, 

as revisões bibliográficas voltaram-se para a adaptação de ambientes que não foram muito bem 

planejados, com gastos energéticos altíssimos e pessoas prejudicadas. Foram analisados meios para 

adequar métodos construtivos e ventilação sem a necessidade de uma reforma com surpresas no 

orçamento. A ventilação pode exercer três diferentes funções em relação ao ambiente construído: a 

renovação do ar, o resfriamento psicofisiológico e o resfriamento convectivo. Para proporcionar uma 

boa ventilação natural é preciso posicionar as aberturas em zonas de pressão oposta. No estudo 

realizado algumas variáveis foram apresentadas e suas funcionalidades descritas com base em 

revisões bibliográficas. Ao final algumas teses foram confirmadas, como o caso da interação entre os 

pé-direito elevados e as aberturas que devem conter nas partes superiores. Fazendo assim uma 

junção do que foi estudado no primeiro ano de projeto e no segundo ano. Desse modo, as variáveis 

são uma forma de pensar no conforto térmico.  

 

Palavras-chave: Variáveis ventilação. Conforto térmico. Eficiência energética. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 191 

ENG056 - Análise e caracterização pluviográfica de Uberaba 
 

 

Apresentador: SILVA, Andreia Cristina da 

Orientador: FERNANDES, Andre Luís Teixeira 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Demais Autores: ASSIS, Leonardo Campos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC 2015/034 

 

 

Vários impactos no âmbito ambiental, social e econômico são consequências das mudanças 

climáticas no planeta sendo, elas relatadas cotidianamente em notícias de jornais e televisão por 

todo planeta, o que motiva diversos estudos e pesquisas na área da climatologia e meteorologia 

para compreender as características dessas mudanças. Neste contexto, duas das principais variáveis 

estudadas são a precipitação e a temperatura, notadamente devido à alta sensibilidade das 

populações frente a alterações em sua ocorrência. Os dados climatológicos analisados foram os da 

cidade de Uberaba-MG, localizada na região do Triângulo Mineiro, sendo a área superficial do 

município de 4.523,957Km² (IGA – 2002), com uma população total de 295.988 habitantes (IBGE – 

2013). Realizaram-se análises das variáveis de temperatura e precipitações anuais e mensais de 

janeiro de 1961 a dezembro de 2015 com o propósito de verificar a variabilidade dos atributos e 

caracterizar a distribuição. Diante da grande quantidade de valores obtidos foram separados por 

períodos, com cinco períodos de dez anos e um de cinco anos. Para a elaboração dos cálculos, foram 

calculados a média (X&#773;), a mediana (Md), o desvio padrão (s), o coeficiente de variação (CV), 

o valor mínimo (Min.), e o valor máximo (Max). Para a análise variográfica, foram utilizados gráficos 

para verificar a distribuição de cada mês, as variâncias foram calculadas pela equação (X&#773; 

total de cada período - X&#773; normais). Os resultados descritivos dos dados estudados sobre 

temperatura foram representados graficamente.Para as cinco décadas estudadas, houve registros de 

meses com valores maiores e menores que a média, e apesar do aumento geral dos 54 anos da 

temperatura da cidade de Uberaba, até 2000 a média era menor que a normal, já no período de 

2011 a 2015 que foi registrado um aumento considerável da temperatura, sendo os valores médios 

de cada período para temperatura 22,3°C, 22,4°C, 21,9°C, 22,1°C, 23,3°C e 24,1°C em relação a 

precipitação ocorreu uma variação ainda maior, onde nas décadas de 60 e 80 houve um declínio em 

relação ao índice pluviométrico, porém nas demais períodos o índice foi acima dos valores normais, 

sendo registrado respectivamente 162,9mm, 229,8mm, 182,2mm, 252,9mm, 249,3mm e 

244,7mm. Com a análise dos dados, principalmente de temperatura concluiu-se que na região 

estudada houve variabilidade climática, ou seja, uma variação em torno da média normal de 

temperatura que ainda não pode ser considerada como uma mudança climática. Já em relação a 

precipitação também ocorreu uma variabilidade havendo um aumento significativo nas ultimas 

décadas. Quanto aos valores estatísticos o coeficiente de variação possui uma baixa variabilidade 

em relação à média e o desvio padrão analisados estatisticamente, porém se vê valores extremos de 

temperaturas e precipitação na região estudada. 
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Ao longo de toda a sua história, a indústria da construção civil brasileira permaneceu estática sobre 

alguns aspectos. Enquanto outros setores voltavam-se para uso de materiais alternativos, para a 

industrialização intensiva, para a economia e o fim do desperdício de materiais, os sistemas 

construtivos continuaram tradicionais e, de certa forma, até conservadores. A construção de 

alvenaria convencional apresenta vários problemas principalmente na execução da obra. Os projetos 

são executados de forma incorreta, com muitas negligências e improvisos no canteiro de obra.  No 

entanto, a busca de maior competitividade do setor de construção civil, pelo próprio efeito da 

globalização, tem levado as construtoras brasileiras a procurar com mais intensidade novas 

tecnologias, para atender a nova dinâmica de mercado. Os métodos de avaliações de sistemas 

construtivos procuram sempre focalizar os processos de produção. Além da credibilidade nos 

aspectos técnicos (resistência ao fogo, conforto térmico, durabilidade, etc.), deve ser avaliada a 

credibilidade também nos aspectos produtivos. O Steel Framing utiliza componentes pré-fabricados, 

necessita mão-de-obra especializada e depende de conhecimento técnico e experiência prática para 

a execução.  O tempo de conclusão da produção é curto com relação às obras de alvenaria 

convencional. A Eficiência do sistema construtivo é relaciona com o número de linhas de produção 

com o nível de execução de serviços até a conclusão final do ciclo produtivo. Pode ser visto como 

melhor desempenho aquele que possibilita a conclusão do produto final no menor número de etapas 

ou serviços. A Flexibilidade da produção consiste na capacidade dos processos essenciais admitirem 

alterações nas sequências das atividades e serviços, sem que ocorram prejuízos no desempenho 

produtivo. O Grau de dependência dos fornecedores indica a dependência da construtora com os 

fornecedores, onde na maioria dos casos, uma possível parceria entre ambas as partes seria uma 

melhor saída desse caso. Esse sistema construtivo aceita qualquer tipo de revestimento, é flexível, 

devido à facilidade em reformas e ampliação. Por utilizar materiais leves, o peso da construção é 

menor, o que gera economia com a fundação e possibilita a versatilidade de projeto. É um sistema 

que trabalha somente com a fixação estrutural de peças em aço, o que reduz o tempo gasto em 

montagem e assentamento de material. Os componentes de alto controle de qualidade tornam sua 

estrutura resistente a ações de desgaste causadas pelo clima, pelo tempo e por agentes biológicos. 

O custo da construção em Steel Framing é um pouco mais elevado que de alvenaria convencional, 

portanto, os ganhos se apresentam principalmente com a diminuição do tempo de construção, maior 

agilidade na obra, produtividade e qualidade dos materiais empregados e, conforme o sistema se 

difunde no mercado brasileiro, os preços tendem a baixar. 

 

Palavras-chave: Inovação. Tecnologia avançada. Steel framing. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 193 

ENG058 - Análise do uso e ocupação do solo de uma comunidade rural no cerrado 

brasileiro: a Baixa (Uberaba/MG) 
 

 

Apresentador: SILVA, Élida Rosa da 

Orientador: ASSIS, Leonardo Campos de 

Bolsa: NIEA TM/AP 

Demais Autores: SILVA, Renato Carneiro Fernandes da; ABREU, Maria Theresa Cerávolo 

Laguna; FRANCHI, Tássio; PEREZ, Bárbara Campos de Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC 2014/019 

 

 

Conhecer as diversas formas de uso e ocupação do solo e as mudanças por ele sofridas ao longo do 

tempo é primordial para o manejado de uma área e a prevenção de possíveis impactos ambientais. 

E umas das formas de se conhecer tais mudanças é realizar o mapeamento por meio de dados de 

Sensoriamento Remoto (SR). Atualmente a região do distrito da Baixa, localizado no Município de 

Uberaba –MG, encontra-se intensamente ocupada pelos setores produtivo da agricultura e da 

pecuária (atividades de impacto ambiental, social e econômico) o que motivou pesquisa-la. Neste 

contexto buscou-se realizar uma avaliação espaço-temporal através de mapas de uso e cobertura do 

solo da bacia hidrográfica onde se localiza o distrito, retratando as três últimas décadas (1989, 1999 

e 2009) e analisar o levantamento dos principais aspectos socioeconômicos (Educação, Renda) da 

área de estudo do seu entorno.Realizou-se a coleta das imagens orbitais do satélite Landsat 5, 

sensor TM (Thematic Mapper), disponível na página eletrônica do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, referentes aos anos de 1989, 1999 e 2009. Em seguida, as imagens foram 

submetidas às seguintes etapas: pré-processamento (correção geométrica e ortorretificação); e 

classificação. Após a classificação realizou-se o cálculo da área para cada classe definida e uma 

análise comparativa das principais mudanças entre os anos de 1989, 1999 e 2009. Posteriormente, 

realizou-se o levantamento de indicadores socioeconômicos da área de estudo e do seu entorno 

(setores censitários) entre o ano 2000 e 2010, a partir de dados levantados e organizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).As áreas totais das imagens apresentaram 

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 e os resultados 

demonstraram que a cobertura do solo (entre 1989, 1999 e 2009) era predominantemente ocupada 

por pastagem, área agrícola e cana de açúcar. E, de acordo com a análise dos parâmetros 

socioeconômicos, o número de indivíduos (Homens e Mulheres) alfabetizados no ano de 2000 era 

superior ao apresentado no ano de 2010 e a quantidade de pessoas sem rendimento ou com baixo 

rendimento nominal mensal representava a maioria da população, sendo majoritariamente do 

gênero feminino.A classificação da imagem de satélite mostrou-se satisfatória. Sua interpretação e 

análise da cobertura do solo apresentam pastagem e cana-de-açúcar predominante na região. E que 

a expansão da cana-de-açúcar ocorre em sentido de colisão com o vetor de crescimento da área 

urbana do município de Uberaba. A partir do levantamento socioeconômico pode-se observar a 

discrepância salarial entre homens e mulheres, evidência da desigualdade entre gêneros e a redução 

do número de indivíduos alfabetizados que possivelmente está associado ao processo migratório na 

região. 
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Atualmente a acessibilidade é um tema muito comentado nas mídias. Deficientes estão cada vez 

mais soltando suas vozes e lutando por seus diretos visando a igualdade como todos nós temos. O 

direito de ir e vir e para todos e está na constituição, mas na realidade não e isso que visualizamos 

no dia a dia. Desde a infância um deficiente já sofre com situações de dificuldades e exclusão social. 

O projeto se compõem em analisar o Campus da UNIUBE (Universidade de Uberaba) em relação a 

questão da acessibilidade e apresentar soluções para melhorias. Para isso, através da pesquisa de 

campus em busca de obstáculos que possam interferir no trajeto de  pessoas deficientes ou com 

mobilidade reduzida, procuramos os deficientes presentes e matriculados na instituição para saber 

quais são as dificuldades enfrentadas no seu dia a dia.- Sanitários fora das normas da ABNT; - Falta 

de manutenção de calçadas e pistas do campus (Rampas danificadas); - Ausência de pistas táteis 

indicando os principais prédios; - Insuficiência de vagas especiais e rota inacessível; - Ausência de 

contraste de cor nos degraus; - Portas estreitas (menor que 85 cm) - Insuficiência de orelhões em 

altura compatível com usuários de cadeiras de rodas (a 1m do chão). Diante disso a acessibilidade e 

de grande importância na universidade porque interfere diretamente no dia a dia das pessoas que 

precisam desse meio. No presente artigo percebemos que a Universidade está trabalhando para 

melhorar este aspecto, implantando pisos táteis, passarelas de concreto, elevadores e algumas 

rampas. Mas ainda há outros setores que precisam de melhorias. 
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Acidentes em rodovias acontecem diariamente, ceifando a vida e deixando feridas centenas de 

pessoas. Visto que o número de acidentes na BR 050, trecho Uberaba-Uberlândia é grande e 

frequente, surgiu a curiosidade de analisar minuciosamente as possíveis causas a fim de diminuir 

estes índices. Através de algumas analises pode se observar que diversos fatores contribuem para 

que ocorra esses acidentes como imprudência, falhas ou imperfeições da superestrutura.Então o 

presente estudo identificou que uma das principais causas relacionadas 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. O motivo dessa relação é devido o aumento do 

índice nos períodos chuvosos, comprovando então que de certa forma há uma falha muito grande 

nos dispositivos de drenagem.Desta forma o principal objetivo do trabalho é detectar e analisar o 

trecho crítico (local onde há maior ocorrência de acidente) da BR 050, entre Uberaba e Uberlândia, 

e, ainda, apresentar medidas para recuperação da superestrutura que resolvam ou amenizem os 

problemas ocasionados por falhas construtivas.O estudo de caso da BR 050 foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográficas e visitas técnicas.  Nas visitas técnicas foram feitas análises nos dispositivos 

de drenagem existentes na rodovia sendo eles drenagem superficial, uma análise previa no 

pavimento e na geometria da via  , também foi realizado os levantamentos topográficos. Estas 

analises foram realizadas com o intuito de averiguar a condição dos dispositivos fixados no local 

também para verificar todos os princípios referentes ao seu posicionamento, estado de conservação, 

deficiências, etc. Ao longo do projeto tivemos alguns empecilhos por causa das visitas técnicas 

programadas no plano de aluno que só foram realizadas quando a MGO - concessionária que 

privatizou a rodovia - autorizou a mesma. As visitas técnicas foi aprovada pela MGO no mês de 

agosto de 2015 e logo em seguida iniciamos todos procedimentos previsto. O levantamento 

topográfico foi realizado no Km 160 + 300 metros e foi até o KM 161. Segundo análises 

preliminares, este trecho apresentava ponto crítico possível para aquaplanagem, isto se deve dois 

fatores: (I) a inclinação de um lado da via ser bem maior que a do outro lado. (II) a utilização de 

velocidades maiores do que as permitidas no trecho.Foi possível concluir que grande parte as 

rodovias brasileiras apresentam deficiências e muitas das vezes não são construídas em 

conformidades com as normas , desta forma é fundamental o correto dimensionamento e  a 

utilização adequada dos dispositivos de drenagem em cada trecho da rodovia. Este projeto tem 

como intuito diminuir os riscos de acidentes por aquaplanagem , apresentar medidas e soluções 

viáveis em relação a custos, durabilidade , funcionalidade e manutenção da rodovia. 
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A serrapilheira é particularmente importante por atuar na superfície do solo como um sistema de 

entrada de nutrientes através de sua decomposição, possibilitando a sua reabsorção pelos vegetais 

e desenvolvimento de microrganismos presentes no solo. Serrapilheira consiste principalmente no 

material vegetal folhas, podendo conter também fragmentos de casca, galhos, flores e frutos. O 

período necessário para promover a compostagem de serrapilheira varia com o tipo de vegetal, e é 

determinado por indicadores que permitem visualizar o processo de decomposição e o tempo que 

ele ocorre. A compostagem da serrapilheira de bambu se justifica devido à existência do cultivo 

abundante deste vegetal em propriedade rural no município de Uberaba, MG, Brasil. Nosso trabalho 

visa caracterizar os indicadores, para monitoramento do processo de decomposição da serrapilheira 

de bambu. A serrapilheira de bambu foi submetida ao processo de compostagem pelo método de 

leiras revolvidas, em diferentes tratamentos (n=4): ensaio em branco (S) contendo apenas 

serapilheira; ensaio com adição de esterco bovino (S+EB); ensaio com adição de catalisador (S+P); 

ensaio com adição de esterco bovino e catalisador (S+EB+P). A coleta da serrapilheira foi realizada 

no Complexo Agronelli (19°34'12.85"S, 47°58'19.99"O - Google Earth). Os indicadores 

caracterizados neste estudo foram: aspecto, umidade, pH, densidade ToC. Os dados foram 

analisados através da estatística descritiva: média, desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) 

nos dados amostrais. Os indicadores determinados para o acompanhamento da decomposição da 

serapilheira de bambu mostraram que a umidade (%) variou de: 26,5±15,3 a 70,4±8,8 (S); 

11,8±1,8 a 60,4±10,5 (S+EB); 9,5±2,8 a 64,1±14,1 (S+P) e 29,7±27,0 a 62,9±11,4 (S+EB+P). O 

pH variou para todos os experimentos de 5,8 a 7,33 com CV de 0,09 a 0,16. A temperatura (ºC) 

variou de 25,0±0,36 a 37,0±1,21. As densidades obtidas foram: 0,226±0,026 (S); 0,258± 0,045 

(EB); 0,213±0,039 (P) e 0,297±0,052 (EB+P). O ensaio contendo apenas esterco bovino (EB) 

apresentou coloração mais escura.Os dados obtidos sugerem que a serapilheira de bambu entrou 

em processo de compostagem, pois a umidade ideal para a compostagem é de 50% a 60%. O 

ensaio com catalisador, a decomposição da matéria orgânica foi reduzida, quando a umidade 

permaneceu em torno de 20%. A elevação do pH de 5,8 à 7,1 é indicador da ocorrência da 

metabolização dos ácidos presentes na serapilheira, processo inerente da compostagem. A 

temperatura atingida no processo de decomposição classifica como sendo compostagem aeróbica 

mesofílica. O composto que apresentou maior densidade foi a associação do catalisador/esterco 

bovino. Para a determinação da finalização do processo de compostagem no nosso estudo, será 

necessário a caracterização química dos produtos obtidos.  
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Os recursos naturais como água, solos e florestas são importantes para a manutenção da vida. E por 

muito tempo, eles pareciam infinitos, porém, a partir da revolução industrial alguns problemas 

ambientais começaram a aparecer. Atualmente, a preocupação com a falta de água potável, foi um 

dos assuntos mais comentados e discutidos na mídias. Assim, o estudo do projeto tem como 

objetivo a redução no consumo de água da Escola Estadual professora Corina de Oliveira, de 

Uberaba, MG, como também a conscientização ambiental da comunidade escolar. Portanto, o estudo 

apresenta metodologia e resultados preliminares que vem sendo desenvolvida desde agosto de 

2015. Primeira etapa: revisão Bibliográfica, que teve como base uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, que interferem na aplicação de implementações de ações educativas na escola. 

Segunda etapa: pesquisa-ação, dando início o contato com os integrantes da instituição por meio de 

intervenções na rádio da escola estadual, bem como o preenchimento de questionários distribuídos 

em todos os turnos. Os próximos métodos estão relacionados com os alunos dos três turnos da 

escola, professores e funcionários, por meio de murais informativos e discussão do tema em sala de 

aula. Foi criada uma página no Facebook para a maior difusão de conteúdos bibliográficos sobre o 

tema, a exposição das informações coletadas e a participação coletiva das pessoas envolvidas e, 

posteriormente, de outras instituições.Para a realização do projeto, foram realizadas visitas na 

referida comunidade escolar, na qual tivemos contato com os alunos, funcionários e professores. 

Percebeu-se vários problemas, dentre eles: vazamentos de torneiras e descargas, luzes acessas sem 

necessidade, entre outros. Observou-se que nem todas as pessoas da comunidade escolar têm a 

consciência ambiental sensibilizada para a solução dos problemas ambientais pela comunidade 

escolar enfrentados, no entanto, foram bastante receptivos para a construção coletiva da mudança 

dessa realidade. Em perspectivas gerais, os resultados esperados para o próximo plano de trabalho, 

será a conscientização para redução do consumo de água na referida escola, adotando diferentes 

estratégias. Por conseguinte, percebemos a importância e continuidade das ações educativas na 

comunidade escolar para uma conscientização ambiental coletiva, e a contribuição da formação 

político-educativa dos envolvidos com a pesquisa.  

 

Palavras-chave: Ação educativa. Consciência ambiental. Consumo sustentável. 
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ENG063 - Extração de lignina de madeira moída de Eucalyptus citriodora e sua 

atuação como potencial agente coagulante/floculante no tratamento de águas 
 

 

Apresentador: SILVA, Marcos Adriano da 

Orientador: FINZER, Jose Roberto Delalibera 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2014/008 

 

 

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 presente trabalho teve 

como foco principal o emprego da lignina como coagulante/floculante no processo de tratamento de 

águas. Foram coletadas as amostras das espécies vegetais Eucalyptus citriodora com o intuito de 

analisar a umidade, em seguida, o material foi moído em moinho tipo Willey. Após a moagem foi 

realizada uma análise granulométrica, onde foi separada a fração retida entra as peneiras de 48 e 

60 meshes (malhas) para remoção dos extrativos. Do material livre de extrativos acetônico e 

aquoso, isolou-se a lignina, através do método de Björkman. O material livre de extrativos foi 

tratado com dioxano/água, 95:5 (v/v) sob agitação magnética. Em seguida, o material foi filtrado e 

dissolvido em ácido acético 90%. O material solúvel em ácido acético foi precipitado em éter etílico 

sob agitação magnética. Para o tratamento de água as amostras de areia foram preparadas com 

água destilada com concentração de 10% (m/v). Para a verificação da transmitância, foi utilizado 

um espectrofotômetro calibrado com uma amostra de água tratada, onde sua transmitância era de 

100% em um comprimento de onda de 460nm. A partir desse ‘padrão’ foi analisada a transmitância 

da água superficial e dos demais ensaios de coagulação. Foram realizados testes com 1 ml, 3 ml e 5 

ml de uma solução aquosa de sulfato de alumínio, tanino e lignina, testados separadamente. Depois 

de adicionado o coagulante, foi mantida uma agitação rápida de 5 minutos, seguida de repouso por 

30 min. Concluída a decantação, a água foi filtrada e as amostras separadas para análise de pH e 

transmitância. Todos os experimentos foram realizados em triplicata.O material apresentou uma 

umidade 8,32% que foi considerada em todos os cálculos posteriores.Os teores de extrativos, 

lignina e holocelulose obtidos para a madeira de E. citriodora foram respectivamente 4,45%, 

15,26% e 80,38%. Os ensaios de coagulação ofereceram resultados positivos para o tanino e o 

sulfato de alumínio, elevando a transmitância da água de 60% para 80-85%. A lignina de madeira 

moída não apresentou bons resultados, pouco afetando a transmitância da água (61,2%).Observou-

se que o tanino e o sulfato de alumínio apresentaram resultado esperado (transmitância de 80-

85%). A não atuação da lignina  pode estar relacionada ao método de extração, método esse que 

apresenta a lignina quase sem alterações em sua estrutura. Visto que outro método de extração 

apresentou resultados significativos. É necessário que mais estudos sejam realizados com outros 

métodos de extração de lignina, afim de se verificar sua atuação como agente coagulante/floculante. 

 

Palavras-chave: Lignina de madeira moída. Tratamento de água. Coagulação. 
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ENG064 - Coleta de dados sobre instituições de ensino, consumo de água potável 

por frequentador e porcentagem de água potável a ser economizada pela 
utilização de água pluvial 
 

Apresentador: SILVA, Maria Paula da 

Orientador: RITT, Humberto 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/006 

 

 

A preservação dos recursos hídricos é de suma importância, afinal, a água potável que utilizamos é 

proveniente deles. O desperdício é apontado hoje como um dos principais inimigos a serem 

combatidos, visto que a população de um modo geral não dá o devido valor ao líquido da vida, 

prevalecendo à ilusão de um bem inesgotável. Um fator que contribua para este descaso da 

população, além da falta de consciência e educação sobre a proteção dos recursos hídricos, seja o 

baixo custo comparativamente a outros produtos do mercado. Muitos acreditam que a cultura do 

desperdício surgiu devido à grande abundância de água que temos aliada à pequena valoração 

econômica, pois a água é considerada bem de uso comum do povo segundo a Constituição. Realizar 

a interpretação das informações coletadas e realizar os cálculos de amostragem, volume mensal 

médio de água pluvial precipitada e o consumo médio de água por frequentador da instituição de 

ensino; verificar por observação o volume de água potável gasto pela instituição para fins não 

potáveis. Após o conhecimento do consumo de água, e o número de alunos nas instituições, foi 

possível verificar a média de consumo por aluno em cada uma das instituições escolhidas. O 

recolhimento de dados pluviométricos foi conseguido perante a Agência Nacional das Águas (ANA), 

na estação 83577, em Uberaba-MG. A interpretação dos dados pluviométricos dos anos anteriores 

de 2013, 2014 e 2015, por meio de gráficos, após alguns cálculos, nos indicou uma média anual de 

chuva no município. Foi pesquisado junto a Prefeitura Municipal de Uberaba o número de instituições 

de ensino de Uberaba-MG, e a quantidade de alunos de cada uma delas. Junto ao Sistema de 

Abastecimento de Água, o CODAU, foram pesquisados o consumo de água dessas instituições. Para 

o cálculo do percentual estimado de água potável a ser economizada, a pesquisa continua em 

andamento. Foram impostos critérios para a seleção de instituições para a pesquisa, portanto, foram 

levadas em consideração, instituições com mais de 500 alunos e que possuíam seus dados de 

consumo de água acessíveis. Consumo de água nas instituições selecionadas foram: EE AMERICA, 

sendo 2755 m³/ano com 1072 alunos, cuja média de consumo por aluno foi de 178 m³/ano; EE 

CARMELITA CARVALHO GARCIA, sendo 6310 m³/ano com 766 alunos, e consumo médio de 562 

m³/ano por aluno; EE FELICIO DE PAIVA, sendo o consumo de 2251 m³/ano, com 654 alunos, cuja 

média consumida foi de 283 m³/ano por aluno; EE FREI LEOPOLDO DE CASTELNUOVO, tendo 

consumo anual 390 m³, com 1213 alunos e consumo médio por aluno de 21 m³/ano; EE NOSSA 

SENHORA DA ABADIA, com consumo de 1810 m³/ano, 682 alunos, e consumo médio por aluno 235 

m³/ano; EE PROFESSOR CHAVES, teve 1468 m³/ano, com 993 alunos, e consumo anual, por aluno, 

de 129 m³; EE BOULANGER PUCCI com um consumo de 1617m³/ano, 480 alunos com um consumo 

de 328m³/ano; EE DOUTOR JOSE MENDONCA com um consumo de 1455m³/ano, 282 alunos com 

um consumo de 297m³/ano. Com o cálculo do consumo médio por aluno, posteriormente poderá ser 

estimado o volume de água potável que pode ser economizada. 

 

Palavras-chave: Água. Economia. Preservação. 
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ENG065 - Segurança do trabalho na construção civil como fator de produtividade: 

análise de organização do sistema 
 

 

Apresentador: SOUZA, Thainara Rodrigues 

Orientador: MORAES, Fabiola Eugenio Arrabaca 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Órgão Financiador: Universidade de Uberaba  

Projeto: PIBIC 2014/025 

 

 

O mercado da Indústria da Construção Civil, está ficando cada vez mais concorrido devido ao grande 

número de novas construtoras que estão entrando no mercado, gerando uma grande 

competitividade por mais produtos, e de melhor qualidade. Um fator primordial para que isso 

aconteça é o treinamento adequado dos trabalhadores, conforme as especificações das atividades 

desempenhadas, pelos mesmos, no canteiro de obras. Atividades bem executadas contribuirão para 

o bom desempenho e a produtividade desse trabalhador, e para o sistema como um todo. Com a 

implementação de saúde e segurança, pode-se também esperar benefícios como, redução nas 

perdas, redução de custos de produção e acidentes sem comprometer os lucros; melhoria na 

qualidade, produtividade, motivação, e condições de segurança no trabalho. Com tudo, é de grande 

importância aplicar a ergonomia dentro de uma empresa como análise de organização do sistema, 

pois isso diminuirá os riscos de acidentes resultando em ganho de tempo, reduzindo o desperdício e 

obtendo um ganho na produtividadeA presente pesquisa consistiu num estudo bibliográfico, que 

teve como base uma abordagem qualitativa e quantitativa, buscando as informações em artigos da 

base de dados CAPES E SCIELO, sobre a segurança do trabalho na construção civil como fator de 

produtividade, por meio da análise de organização do sistema. De posse das informações 

bibliográficas identificamos como a segurança do trabalho atinge uma maior produtividade. Por fim, 

descrevemos os resultados acerca da pesquisa sobre os registros dos acidentes de trabalho 

ocorridos na construção civil, no Município de Uberaba, com base nos dados obtidos do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), de Uberaba, MG, no período compreendido entre 2000 até 2015. 

Os estudos apontaram que os números de acidentes de trabalho, ocorridos na indústria da 

construção civil, está se tornando cada vez mais frequentes, e as formas diversificadas para manter 

a segurança do trabalho na construção civil é um fator preocupante para os empresários, de fato, 

quanto mais acidentes houver menor será a produtividade no canteiro de obras. Alguns autores 

apontam ainda que, por menor que seja o acidente, este causa transtornos dentro da rotina de 

trabalho, levando assim aos atrasos para os socorros, dispersão de outros trabalhadores, enfim, 

gerando, desta forma, perdas na produção.Por conseguinte, os estudos comprovaram que 

segurança do trabalho e produtividade são dois seguimentos que possuem aspectos interligados, e 

quando relacionados é possível verificar falhas na qualidade e na produtividade no canteiro de 

obras.Com isso as construtoras que têm como foco investimentos na saúde e segurança do 

trabalhador, além de uma boa comunicação entre funcionários e terceiros, receberá em troca um 

funcionário empenhado em realizar suas atividades dando, assim, o retorno esperado para a 

indústria da construção civil.  

 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho. Segurança do trabalho como fator de produtividade. 
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ENG066 - Modelo empírico de identificação de culturas agrícolas através de 

imagens NDVI 
 

 

Apresentador: TEIXEIRA NETO, Frederico Pinto 
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Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/003 

 

 

Aliado às técnicas de manejo, o sensoriamento remoto tem sido uma ferramenta fundamental em 

diferentes etapas de processos agrícolas. As imagens de satélites são utilizadas como fonte de 

informações sobre a superfície, ecossistemas e paisagens. O sistema orbital Landsat é o mais 

utilizado no mapeamento da dinâmica espaço-temporal do uso das terras. Entre suas principais 

aplicações estão o apoio ao monitoramento de áreas de preservação e o monitoramento da 

cobertura vegetal. Sabe-se que um dos fatores que mais interfere na produção agrícola é a 

disponibilidade hídrica. Assim, a caracterização do ano hidrológico na região investigada é essencial 

para avaliação de uma metodologia de monitoramento das culturas agrícolas a partir da 

caracterização de seu ciclo fenológico.Utilizou-se registros de precipitação coletados em estação 

meteorológica da região (Uberaba-MG), a partir de 1961. Estes foram inseridos no programa Excel 

onde calculou-se a média do total precipitado de cada mês, que permitiu estabelecer o ano 

hidrológico na região, distinguindo os períodos seco e chuvoso. Adquiriu-se então as imagens de 

satélite sem a interferência de nuvens para o período de um ano,disponibilizadas pelo INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Foram selecionadas imagens do sensor OLI do satélite 

Landsat 8 referentes aos dois extremos da estação climática, onde as plantas atingem maiores e 

menores níveis de pigmentação,característica diretamente associada à disponibilidade 

hídrica.Verificou-se que os períodos seco e chuvoso são bem definidos, o primeiro inicia-se em 

março e finaliza em setembro, enquanto o segundo inicia em outubro e termina em março. 

Destaque para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro como os mais chuvosos, e, julho, agosto e 

setembro como os mais secos. Observou-se que as tonalidades e pigmentação da vegetação 

alteram-se, de modo que nos meses secos sua reflectância se torna um pouco mais opaca do que 

nos mais chuvosos. A partir das bandas espectrais na faixa do vermelho e infravermelho próximo 

gerou-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) que enfatiza o vigor vegetativo.Foi 

possível identificar as culturas agrícolas temporárias pelas transições de tonalidade de cores nas 

imagens que correspondem ao vigor vegetativo da planta cultivada, o que permitiu estabelecer seus 

estágios de crescimento, maturação e senescência – particulares a cada cultura. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Ciclo hidrológico. Análise espaço-temporal. 
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ENG067 - Análise e aplicações das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar 
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Diversos estudos realizados por profissionais da área de engenharia destinam-se a buscar melhorias 

para o meio ambiente visando à qualidade de vida do ser humano. Atualmente a construção civil, 

juntamente com outras áreas, procura adotar tecnologias e métodos que proporcionem uma visão 

sustentável dos seus negócios. As indústrias sucroalcooleiras, como resultado da moagem para a 

produção do açúcar e do álcool, obtém como subproduto o bagaço da cana-de-açúcar. No processo 

de geração de energia elétrica, o bagaço é queimado, gerando-se um subproduto que é a cinza do 

bagaço da cana (CBC), sendo considerado resíduo da agricultura brasileira. A construção civil é um 

dos maiores consumidores de recursos naturais, destacando-se a utilização de concreto que é 

formado por agregado miúdo, agregado graúdo, água e cimento. O objetivo principal do trabalho foi 

o de verificar a viabilidade de utilização da CBC em substituição ao agregado miúdo (areia), na 

fabricação do concreto. Pesquisas foram realizadas para melhor compreender os materiais que 

seriam utilizados. Por meio de leitura de artigos especializados, dissertações, teses e trabalhos 

apresentados em congressos, definiu-se a melhor forma de utilizar a 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, sala 2H108, campus aeroporto 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 CBC. A CBC foi obtida por meio da 

usina Delta, localizada no município Delta, MG. O concreto com CBC, na dosagem de 40% na 

substituição do agregado miúdo (areia), 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, foi 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 

na preservação do 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. Com os resultados obtidos, o estudo poderá ajudar na 

conscientização de alunos e construtoras sobre a viabilidade de utilização do concreto com a CBC 

nas construções. 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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ENG068 - Análise estatística da rugosidade de fibras de carbono submetido à 

tratamentos termoquímicos em diferentes meios ácidos 
 

 

Apresentador: TRISTÃO, Douglas da Silva 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

 

 

Os compósitos consistem em materiais aplicados a moldagem estrutural, tais como acessórios de 

veículos, tampas de proteção de máquinas, sistemas de armazenagens, dentre muitos outros, sendo 

constituídos por uma matriz de origem polimérica agregada a fibras através de PFQ (processos 

físico-químicos), o que proporciona maior resistência ao material. Dentre os fatores importantes ao 

PFQ tem-se o tratamento da fibra carbônica e em consequência, a rugosidade, por proteger o 

reforço e melhorar a interação com a matriz polimérica. Com isso, avaliaram-se tratamentos 

termoquímicos de corpos de fibra de carbono laminados perante diferentes tempos de exposição à 

dois meios ácidos distintos. Utilizaram-se nove chapas laminadas de fibra de carbono nas dimensões 

(1,00 X 20,00 X 30,00)mm com RA (desvio médio aritmético de rugosidade) quantificado por 

rugosímetro, submetendo-os aos intervalos de tempo de 15, 30 e 45 minutos em banho de solução 

aquosa de ácido nítrico a 0,1mol/L, aquecido à temperatura de 97°C, expondo-se materiais idênticos 

a banhos de solução aquosa de ácido clorídrico em mesmos intervalos de tempo, temperatura e 

concentração. Secaram-se os corpos de prova em estufa por cerca de 2,5 horas à 55°C obtendo-se 

massa constante, aferindo-se a rugosidade. Procederam-se análises estatísticas para os resultados 

obtidos em cada PFQ, considerando-se desvios padrões das amostras e coeficientes de variação das 

mesmas. Teve-se RA inicial igual a 0,8um (micrometro), classe denominada N6 (0,8um<N6<1,6um; 

NBR 8404/84). Para as nove amostras do trabalho com solução de ácido nítrico, obtiveram-se após 

o tratamento valores entre 0,8 e 1,8um, com S (desvio padrão) de 0,307318149um e Cv 

(coeficiente de variação) de 24,05% contra S=0,246612857um e Cv=24,39% para tratamento com 

solução de ácido clorídrico, mostrando-se dentro do intervalo de 0,8um a 1,5um. Os resultados 

mostraram-se mais otimista em relação ao tratamento com a solução de ácido nítrico quanto ao 

aspecto da rugosidade, de forma que se atingiram valores de classe de rugosidade N7 

(1,6um<N7<3,2um; NBR 8404/84), sendo mais homogêneos entre si com S=0,307318149um em 

24,05% das análises contra S=0,246612857um em 24,39% obtidas pela aplicação de solução de 

ácido clorídrico. O aumento de rugosidade pelo tratamento físico-químico permite maior afinidade 

entre as superfícies do que se obtido diretamente por métodos mecânicos, pois cria cargas e campos 

de interação além do aumento da área de contato. Dessa forma, essa análise preliminar permite 

selecionar a solução de ácido nítrico 0,1mol/L como melhor ao tratamento da fibra de carbono se 

comparado ao uso de solução de ácido clorídrico nas mesmas condições aplicadas (15, 30 e 45 

minutos à 97°C e a 0,1mol/L) para a obtenção de superfície ótima visando aplicação em compósitos 

poliméricos. 
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ENG069 - Classificação de linhas de tendências em modelagem e simulação de 

processos de sedimentação em tratamento de efluente industrial 
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Curso: Engenharia Química 

 

 

O tratamento de resíduos industriais de forma geral necessita de profissionais aptos além de 

ferramentas e métodos eficazes. A simulação de processos assim como a modelagem permite que 

se estabeleçam margens de erro e previsão de pontos críticos inerentes às análises bem como a 

superação de obstáculos que de uma forma ou outra prejudicariam aplicações práticas. Muitos são 

os software’s no mercado, porém muitos ainda comuns e de fácil obtenção são ajustados a este fim, 

como o MS Excel. Quanto aos processos de tratamento voltados a efluentes, a separação de sólidos 

e líquidos pode envolver sedimentação, que dentre outros métodos para sua aplicação está o de 

Talmadge e Fitch. O uso de software MS Excel permitiu aplicar três diferentes graus de polinômios 

na modelagem e caracterização da linha de sedimentação na relação altura em função do tempo, 

sendo observados os diferentes resultados na aplicação do método gráfico de Talmadge e Fitch. Os 

dados coletados são referentes aos ensaios de proveta realizados a partir da suspensão sólido-

líquida de efluente originário da lavagem do chão de fábrica do processo de obtenção da base de 

tintas de uso imobiliário, em que há prevalência de sólidos minerais particulados e caracterizados 

pelo uso de série de peneiras Tyler. Os resultados de forma geral mostram ótima correlação R^2 

(índice 2) dentre todos os valores obtidos, sendo as diferenças perceptíveis a partir da quarta casa 

decimal. Considera-se valores para tais mais significativos cada vez que se aproximam mais de um 

inteiro. Para os dados considerados, quanto maior o grau do polinômio, maior se mostrou o grau de 

correlação da linha de tendência, sendo então para a modelagem de ordem seis, em que se teve 

R^2 = 0,999289382, permitindo o cálculo do sedimentador ao processo de tratamento conforme os 

valores do processo. O diâmetro das partículas resultou em 0,62616 mm através do cálculo do 

diâmetro médio de Sauter. Conforme a modelagem, os dados remetem uma confiabilidade entre 

valores práticos e os trabalhados de 99,9289382% para a linha de sedimentação, o que permitiu 

dimensionar o sedimentador ideal ao processo pelo método de Talmadge e Fitch a fim de tratar o 

efluente da lavagem do chão de fábrica, por meio da seleção da melhor linha de tendência dentre 

todas as possíveis funções polinomiais trabalhadas, fator que se mostrou decisivo na classificação e 

elaboração dos cálculos. 

 

Palavras-chave: Simulação de processos. Modelagem computadorizada. Tratamento de efluentes. 
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O descarte incorreto do gesso residual tem sido um grave problema para as grandes cidades do 

mundo e usualmente é efetuado de forma indevida, 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. Para comprovação da viabilidade da substituição do filler em misturas asfálticas, é 

de suma importância execução do Ensaio de Marshall para atestar sua eficiência na mistura. Sendo 

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

o no processo de pavimentação, comprovando a viabilidade através da execução e plotagem dos 

gráficos do ensaio Marshall do pavimento alternativo e compará-los com um pavimento de CBUQ 

tradicional.Após reunir todo o referencial teórico necessário para a execução dos ensaios, partimos 

para a fase de análise laboratorial.  A etapa inicial foi a coleta do gesso residual em uma obra de 

grande porte da cidade de Uberlândia, seguida da redução diametral (trituração) das placas de 

gesso descartadas na máquina de abrasão de Los Angeles para que o gesso se tornasse um 

agregado fino o suficiente para substituir o filler calcário. Após executada a coleta e a granulometria 

dos agregados (brita 1, brita mista, pó de pedra, areia fina) que compõem a massa asfáltica em 

análise, foi definido através da DNER-ME 043 os teores de cimento asfáltico de petróleo (CAP) da 

mistura e consequentemente as proporções de comparação do pavimento comum. Com os dados 

levantados, foi possível executar o ensaio Marshall utilizando os maquinários de uma empresa 

terceirizada de Uberlândia e assim obtemos os gráficos de teor de asfalto, percentual de vazios, 

densidade aparente, estabilidade e fluência do pavimento alternativo e comparamos com um traço 

usual.Com os resultados da dosagem de Marshall conseguimos visualizar que o resíduo de gesso 

como filler na mistura asfáltica conferiu alterações mínimas e quando comparado a DNER-ME 043, 

atingiu todos os parâmetros necessárias para uma mistura ideal e em alguns fatores se mostrou até 

superior ao CBUQ convencional com calcário. O percentual ótimo de CAP encontrado foi de 5,4% do 

peso da mistura, após a análise com 4,5%, 5,0%, 5,5%, 6,0% e 6,5%.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, e de acordo com as pesquisas realizadas e o 

ensaio Marshall do pavimento alternativo, a utilização de resíduos de gesso como filler em misturas 

asfálticas se mostra como uma alternativa tecnicamente viável, sendo agora possível o teste em 

escala real para atestar com confiabilidade que o pavimento será similar ou até mesmo superior ao 

CBUQ comum. 
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Correspondendo a uma gama de tecnologias que moldam os processos de informação e 

comunicação humana, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), somam um conjunto de 

recursos tecnológicos ligados entre si, que proporcionam, por meio das capacidades de hardware, 

software e telecomunicações, a automação e a interação dos processos de logísticas e negócios de 

pesquisas científicas, de ensino e de aprendizagem. Trocar informações, registrar conhecimentos, 

mostrar ideias são fatores que contribuem para a evolução das formas de educar e aprender. Com 

isso, a TIC Uniube, juntamente com áreas da saúde e negenharia se uniram para criar uma 

plataforma virtual capaz de armazenar informações e imagens de lâminas reais para estudo e 

análise sobre citologia e afins. Sob a óptica da difusão da informação por meio da comunicação, as 

tecnologias se mostraram como uma alternativa para essa união de áreas do conhecimento. Devido 

à importância da inclusão digital, o acesso a informações e a realização de múltiplas tarefas, 

proporciona-se, por meio desse projeto, a interação entre alunos, professores e a Universidade na 

formação de uma nova realidade de aprendizagem e acessibilidade para novos conhecimentos. Há 

certa tendência cada vez maior da adesão das tecnologias de informação e comunicação se 

tornarem interdisciplinar e aumentarem seu poder de difusão de conhecimento, sobretudo com a 

aliança com áreas da ciência diferenciadas. O objetivo deste presente trabalho é utilizar esse poder 

de difusão do conhecimento em prol da biologia e da medicina com a criação de uma plataforma 

virtual capaz de tratar informações, como imagens, movimentos, representações manipuláveis de 

dados e simulações, todos integrados, para oferecer conhecimentos para estudos. Nessa nova 

realidade econômica, as capacidades de criação, inovação, diferenciação e de adaptação às 

mudanças da sociedade são determinadas pela forma como velhos e novos conhecimentos 

interagem e integram uma rede de processos.Foram selecionados conteúdos abordados nas 

disciplinas básicas de Histologia  para os cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

e odontologia, visando selecionar lâminas para estruturação da coleção histológica da Universidade 

de Uberaba. As imagens foram obtidas através do programa Axion Vision, com uma Câmera Axion 

CAM 1CC1 acoplada a um microscópio Axiostarplus Zeiss em vários aumentos, o tratamento será 

realizado pela equipe do projeto para inserção e disponibilização no ambiente proposto.As imagens 

foram registradas e estão em processo de tratamento para inserção no Ambiente Virtual para que 

sejam realizados os testes de gestão e de disponibilização.A disponibilização de um Ambiente Virtual 

para servir de referência no estudo de Histologia e com um banco de lâminas rico e diversificado 

possibilita a construção do aprendizado de alunos na área de saúde e afins. Além disso, possibilita 

ao professor agregar objetos de aprendizagem a suas disciplinas. 
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