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ENG001 - Processamento de resíduos industriais de MDF 
 

 

Apresentador: AFONSO, Érica Alves 

Orientador: FINZER, Jose Roberto Delalibera 

Bolsa: UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBIC 2016/022 

 

 

Em meio ao alto crescimento na fabricação de móveis e a utilização de árvores para a formação 

destes, uma grande quantidade de resíduos são gerados ocorrendo assim um enorme desperdício da 

matéria prima, aumentando o custo de produção. Os resíduos geram ambientalmente danos 

inerentes, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Para aproveitar esses 

resíduos, objetivou-se desenvolver a produção de painéis de fibras, transformando os resíduos em 

produtos nobres. Assim, em meio aos estudos encontraram-se vários produtos naturais que podem 

ser usados como aglomerantes e que substituem os aglomerantes tóxicos, como: proteína de soja, 

proteína de soja modificada. A proposta de elaboração de novos painéis usará o processamento de 

resíduos com utilização de resinas ou aglomeração natural com amido modificado. Para estudo 

prévio desse trabalho, foram utilizados resíduos de madeira fornecidos pela empresa Duratex para a 

produção da chapa de MDF. Amido de milho comercializado, produzido a partir de milho transgênico, 

óleo vegetal para untar a prensa manual. Bandeja de alumínio beckers para preparo da solução de 

amido de milho; barra magnética para homogeneizar a solução, termômetro para controle de 

temperatura, dessecador com uso de dessecante sílica gel, proveta de bastão de polietileno, 

espátula. O processo de produção da chapa de MDF foi realizado no laboratório. Com auxílio de dois 

Beckers foi pesado água destilada em cada, onde foi levada para aquecimento. Em seguida foi 

pesado amido de milho para preparar a resina de adesão onde foram adicionados em cada Becker 

que estava em aquecimento e   agitação mantido até a diluição de todo amido à temperatura de 65° 

C a 77°C. Para o preparo do colchão de serragem foi pesado e separado para receber a resina de 

adesão. Após misturar a serragem com a resina, preparou o colchão para ser prensado. Assim, o 

colchão foi retirado a   umidade e prensado a determinadas horas. Logo, partindo para o processo 

de acabamento, o corpo de prova de MDF passou pelo processo de lixamento, com intuito de deixar 

totalmente   plana as suas superfícies. A confecção da placa foi secada até umidade zero para 

quantificar a massa de serragem que não entrou no processo. Assim 400,5g da mistura serragem e 

resina (água e amido) (umidade), passou pelo processo de secagem onde perdeu 49,55 g de 

serragem + amido, resultando então 350,95 g de H2O + amido. Assim, continuou o processo de 

secagem para que a umidade zero fosse quantificada onde foi comentada a cima no valor de 186,20 

g. No processamento de serragem de madeira obteve-se resultados, os quais mostram um indicador 

de que a tecnologia pode ser aplicada na utilização de outros resíduos, como o de MDF (Medium 

Density Fiberboard) e MDP (Medium Density Particleboard) que são materiais provenientes da 

madeira. Resultando assim em um indicativo de que o amido é um material com perspectivas 

adequadas para fabricação de painéis utilizando resíduos de MDF. 

 

Palavras-chave: MDF. MDP. Aglomeração. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG002 - Bambu e suas finalidades físicas e mecânicas para construção civil 
 

 

Apresentador: ALVES, Brenda Caroline do Carmo 

Orientador: RITT, Humberto 

Demais Autores: FERREIRA, Juliana Bazaga; WAGNER, Roberta Afonso Vinhal 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2016/008 

 

 

Sabe-se que todo o planeta sofre com as precárias condições ambientais que são vivenciadas na 

atualidade. Segundo Barreto (2005), a construção civil é uma indústria que produz grandes 

impactos ambientais, desde a extração das matérias-primas necessárias à produção de materiais, 

passando pela execução dos serviços nos canteiros de obra até a destinação final dada aos resíduos 

gerados, ocasionando grandes alterações na paisagem urbana. Todo o setor que envolve uma 

construção, desde a fabricação de materiais até a construção de grandes edifícios é responsável por 

até 40% de resíduos gerados em todo o mundo. Do total de energia elétrica consumida 

mundialmente, 40% é da construção civil. E, calcula-se que o entulho gerado pela demolição de um 

prédio nas grandes cidades brasileiras pode chegar até 60% do total de lixo produzido. Dessa forma, 

fica claro a importância de se adotar medidas e materiais sustentáveis na engenharia civil. São 

diversos os fatores que torna conveniente o uso do bambu na construção civil. Pode-se citar, 

primeiramente, suas vantajosas propriedades mecânicas. Conforme afirma o professor do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp, Pereira (2015). Sua resistência a tração, 

compressão e flexão já foram amplamente testadas e aprovadas em laboratório; é um material leve 

e ao mesmo tempo forte, consistente e elástico, capaz de resistir aos esforços dinâmicos que venha 

a ser submetido. Pequenas peças de bambu resistem a mais de 50 Mpa, superando os concretos 

mais usados, levando em consideração que a densidade do concreto é superior a 2 enquanto que a 

do bambu é aproximadamente 1/3 desse valor (Antônio Ludovico Beraldo, Unicamp). O projeto do 

bambu como elemento estrutural na construção civil visa diminuir os impactos ambientais e também 

diminuir custo de obra, pois o bambu é um elemento natural de grande abundancia no Brasil.Com 

auxílio da NBR 7190 e as pesquisas realizadas selecionamos os procedimentos a serem executados 

durante o projeto. Portanto nesse estudo serão utilizados materiais como balança eletrônica, 

máquinas de maquetaria e marcenaria como serra e plaina, para moldar corpos de prova, e a 

prensa, máquina que realizará os ensaios mecânicos do bambu. Os testes de compressão realizados 

geraram resultados satisfatórios em comparação com os resultados das fichamentos realizados. Não 

houve o rompimento dos corpos de prova do primeiro lote dos testes, apenas uma pequena 

deformação nas extremidades. Os corpos de prova do segundo, por serem de menor área em 

relação ao Lote 1, romperam durante o teste de compressão mais foi igualmente satisfatório. 

Conclui-se que o projeto de pesquisa envolve alguns componentes do curso de graduação de 

engenharia civil na universidade de Uberaba, tais como sistemas estruturais, em que se estuda a 

resistência dos materiais utilizados na construção civil, como a compressão, que foi o teste em 

questão. Conclui-se também que, pelos testes, o bambu se mostrou como um elemento leve e 

resistente. 

 

Palavras-chave: Bambu. Resistência. Compressão. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG003 - Logística humanitária: uma visão geral de veículos áreos não tripulados 

em apoio a desastres de início súbito 
 

 

Apresentador: ALVES, Vinicius César Gomes 

Orientador: SILVA, Leandro de Oliveira 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Produção 

Projeto: PIBIC 2017/036 

 

 

Após um desastre natural (como terremotos ou furacões), as populações em área afetada precisam 

ser fornecidas com itens básicos de sobrevivência, como alimentos, medicamentos e outros artigos 

de socorro. Assim, conhecer as características e a intensidade de um desastre é fundamental para o 

planejamento da resposta e as consequentes ações de socorro e atendimento às vítimas, mediante a 

magnitude dos danos e dos prejuízos provocados pelo evento calamitoso. E, uma das estratégias 

alternativas de apoiar a operação de resposta e ampliar a eficiência logística no pós-desastre, é a 

utilização de tecnologias de investigação para mapeamento e reconhecimento. Estudos consideram 

que a aplicação das tecnologias investigativas, como os veículos aéreos não tripulados (VANT) nas 

operações humanitárias, podem favorecer o desenvolvimento de novas possibilidades de atuação. 

Desta forma, a proposta de pesquisa de iniciação científica à graduação discute, avalia e identifica 

veículos aéreos não tripulados com potencial uso à coordenação às operações de logística 

humanitária. Será feita uma pesquisa, inicial, de revisão sistemática de literatura que irá prover 

funcionalidades que incluem, mas não se limitam a coleta de dados em tempo real, conhecimento 

tecnológico, monitoramento da situação atual, detecção de áreas bloqueadas, mapeamento, 

prestação de ajuda e, principalmente, suporte logístico à minimização do sofrimento humano. Ainda 

não apresenta resultados concretos pois o estudo está em andamento.  

 

Palavras-chave: VANT. Operação humanitária. Desastres. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG004 - Estudo e implementação de um estimador neuro-fuzzy aplicado na 

identificação de sistemas dinâmicos 
 

 

Apresentador: BATISTA, Gustavo Prado 

Orientador: LUCAS, Marcelo 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 

Projeto: PIBITI 2016/015 

 

 

A utilização isolada dos sistemas fuzzy e das redes neurais na identificação desses sistemas 

dinâmicos pode apresentar algumas desvantagens à medida que cresce seu nível de complexidade. 

A combinação dessas duas técnicas na busca de superar os pontos fracos e as desvantagens 

individuais de cada sistema, separadamente, buscando alcançar um desempenho superior, deu 

origem aos sistemas neuro-fuzzy. A técnica computacional inteligente híbrida mais utilizada é aquela 

que combina, em uma única arquitetura, as redes neurais e os sistemas nebulosos, produzindo, 

desta forma, os sistemas neuro-fuzzy. Este trabalho apresenta uma metodologia para a estimação 

de modelos, usando a estrutura Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS), capaz de 

descrever as características mais representativas do processo, podendo ser usado em simulações, 

otimização online, controle em tempo real, identificação ou como sensores virtuais. A identificação 

de uma coluna de destilação utilizando-se um sistema neuro-fuzzy foi realizada com base em dados 

de entrada e de saída, obtidos de uma coluna de destilação de etanol. Foram coletadas 10 variáveis, 

que representam as entradas e a saída do processo analisado, numa taxa de 5 amostras/minuto, 

totalizando 3.000 amostras equivalentes a 10 horas de aquisição. Após a análise da consistência dos 

dados coletados, aplicou-se a correlação cruzada entre as variáveis candidatas para avaliar o grau 

de acoplamento entre elas. Com base nos resultados encontrados, foi definida a abertura da válvula 

do vinho, pressão e temperatura na coluna A e temperatura na coluna B2, como variáveis de 

entrada, e, como saída, a densidade do etanol. Para o projeto do estimador, o conjunto de dados foi 

divididos em 3 conjuntos: treinamento, teste e validação. Finalmente, foi realizada a simulação e 

validação do modelo proposto por meio do software de simulação MATLAB. Após várias simulações, 

observou-se que a arquitetura ANFIS com melhor desempenho é composta por 4 entradas e uma 

saída, sendo que, para o treinamento dessa estrutura, foram utilizadas 900 amostras normalizadas 

no intervalo [–1, 1]. A saída estimada, correspondente à composição do produto de topo, 

apresentou boa precisão, com erro RMSE = 0,076 (Root Mean Square Error), após 10 épocas de 

treinamento. A utilização de sistemas inteligentes em controle de processos industriais tem 

despertado grande interesse, nos últimos anos. Dentre as técnicas mais utilizadas estão a Lógica 

Nebulosa, as Redes Neurais Artificiais e os sistemas híbridos. Pode-se concluir que no projeto do 

estimador ANFIS é mais rápido, haja vista não ser necessária a definição da base de regras. De uma 

forma geral, a função da rede neural presente na estrutura neuro-fuzzy é fazer um ajuste fino nos 

parâmetros das funções de pertinência, de forma a minimizar o erro na saída do sistema de 

inferência fuzzy. Observou-se que os detalhes específicos envolvidos no projeto de um sistema 

ANFIS dependem da aplicação de interesse. 
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ENG005 - Testes sobre o aumento do conforto térmico no interior do ambiente 

construído, através da cobertura de telha cerâmica 
 

 

Apresentador: BORGES JUNIOR, Julio Cesar 

Orientador: MANGUSSI, Carlos Roberto 

Bolsa: UNIUBE 

Demais Autores: SOARES, Claiton Carvalho; ARDUINI, Douglas Martins; OLIVEIRA, 

Rodolpho Félix de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/007 

 

 

A estratégia bioclimática de resfriamento evaporativo da cobertura consiste em pulverizar água sobre o 

telhado, fazendo com que 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. O método consiste em aferir a 

temperatura externa e interna do ambiente, em dias e horários diferentes, com um relógio termo 

higrômetro, que indica umidade e temperatura máxima e mínima, e aferir a temperatura externa e interna 

pontual da cobertura com termômetro laser. Primeiro coleta-se essas medidas com a cobertura seca e 

repete-se o processo com a cobertura molhada por um aspersor ligado à uma mangueira de jardim. Os 

materiais utilizados consistem em instrumentos como termômetro laser, relógio termo higrômetro, 

computadores, calculadoras, mangueira de jardim e aspersor. Foram feitas quatorze medições em sete 

dias e horários diferentes com o relógio termo higrômetro e o dia que obteve o resultado mais satisfatório 

com a temperatura ambiente foi 17/03/2017, onde às 14:40 horas a temperatura máxima interna foi de 

30,4°C e a máxima externa foi de 31,4°C, após molhar a cobertura às 15:20 horas a temperatura máxima 

interna foi para 29,7°C e a máxima externa era de 32,2°C. Antes de molhar a cobertura o fluxo de calor 

calculado foi de 1348,007 W e após molhar a cobertura o fluxo de calor foi para 1486,811 W. Foram feitas 

oito medições com o termômetro laser em quatro dias e horários diferentes, pegando cinco pontos 

diferentes na cobertura dentro do ambiente e um ponto externo, o dia que obteve resultado satisfatório 

com a temperatura pontual na cobertura foi o dia 09/03/2017, onde às 14:45 horas a temperatura 

máxima interna foi de 39,84°C e a máxima externa foi de 45,5°C, após molhar a cobertura às 15:25 horas 

a temperatura máxima interna foi para 30°C e a máxima externa era de 32,3°C. Antes de molhar a 

cobertura o fluxo de calor calculado era de 1923,825 W e após molhar a cobertura o fluxo de calor foi para 

1461, 242 W. Tanto as medidas de temperatura do ambiente quanto da cobertura diminuíram 

significativamente após molhar, no entanto o fluxo de calor com a medida de temperatura ambiente 

aumentou ao invés de diminuir, isso foi devido ao fato de que o fluxo de calor é diretamente proporcional à 

diferença de temperatura interna e externa, ou seja, quanto maior a diferença de temperatura maior será 

o fluxo de calor. Em comparação, o fluxo de calor com a medida de temperatura da cobertura diminuiu, 

uma vez que a diferença de temperatura externa e interna após molhar a cobertura foi menor. Com isso, a 

troca de calor entre a água em contato com a cobertura é através de condução que irá proporcionar a 

diminuição de temperatura tanto do lado interno quanto externo, já a troca de calor entre os ambientes se 

dá por radiação e, para diminuir o fluxo de calor, será necessário não só criar uma barreira com água, mas 

também alterar alguns parâmetros do material de cobertura como por exemplo a cor, sendo que cores 

mais claras absorvem menos calor. 
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ENG006 - Processo de inovação tecnológica aplicando a modelagem 2D 
 

 

Apresentador: CARDOSO, Rafael Fernandes 

Orientador: WAGNER, Roberta Afonso Vinhal 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2017/16 

 

 

A visualização de uma obra na fase projetual permite corrigir erros, simular situações reais e 

quantificar de modo preciso.Num processo fragmentado de planejamento cada departamento faz 

uma parte da proposta, dificultando a comunicação entre equipes e causando problemas de 

incompatibilidade projetual. Quando um projeto integra todas as partes, sendo elas: arquitetônico, 

estrutural, elétrico e hidráulico, as falhas de compatibilização são claramente mostradas através de 

softwares com a plataforma BIM, facilitando a solução do problema no escritório antes que ao 

canteiro de obras1- Estudar e analisar o guia da plataforma BIM intitulado “BIM Um guia de 

modelagem da informação da Construção Eastman (2014). 2- Para analisar a viabilidade da 

implantação da plataforma BIM, estabeleceremos um comparativo na elaboração do Projeto de 

Engenharia projetado no AutoCAD e na plataforma BIM (Revit). Sendo assim desenvolveremos as 

seguintes etapas do projeto: um projeto arquitetônico completo com planta baixa, cortes, cobertura, 

locação do terreno, faixada frontal, faixadas laterais, indicando aplicações de materiais necessários à 

sua execução. Levantamentos quantitativos dos materiais aplicados a esta obra, utilizando um 

programa AutoCAD e as planilhas Excel. 3- determinaremos assim, os benefícios da plataforma BIM 

e as dificuldades da sua implantação na elaboração de projetos construtivos. Utilizar a metodologia 

BIM para a integração projetual de dados quantitativos e qualitativos. 4- Realizaremos o 

levantamento quantitativos e qualitativos de materiais que serão gerados manualmente a partir do 

projeto gerado no AutoCAD, através de uma planilha do Excel. 5-O projeto gerado na plataforma 

BIM (Revit) no ato de sua execução do projeto se faz a catalogação de todos os materiais para que 

no ato da finalização do projeto gere uma relação de materiais. 6-stabeleceremos um comparativo 

entre a planilha no Excel manualmente e a planilha gerada na plataforma BIM. Observaremos qual 

planilha apresentará a relação mais completa de materiais para a execução do projeto. Projeto de 

arquitetura e engenharia de uma edificação, inteiramente integrado por meio da modelagem da 

informação da construção, bem como o seu respectivo projeto convencional em desenho assistido 

por computador (CAD) e suas tabelas de quantitativos de materiais e demais variáveis envolvidas no 

processo de projeto.No estudo do referencial teórico e da literatura atual referente ao tema da 

Modelagem da Informação da Construção pode-se concluir que a indústria da construção passa por 

uma nova mudança de paradigma desde a introdução dos desenhos CAD nos projetos. A 

metodologia BIM é capaz de substituir completamente os desenhos convencionais e ainda fornecer 

dados quantitativos e qualitativos para os projetos. Isto garante uma qualidade maior, menor 

retrabalho e menos atrasos nas obras de engenharia. 
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ENG007 - Estudo das estratégias de redução de consumo de energia elétrica 
 

 

Apresentador: CHAGAS, Taiyosco Sato 

Orientador: MORAES, Fabiola Eugenio Arrabaca 

Bolsa: UNIUBE 

nstituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBIC 2015/015 

 

 

A crise energética está impregnada em diferentes setores, regiões e classes sociais devido à má 

administração dos recursos naturais, falta de planejamento e o consumo descontrolado de energia, 

principalmente elétrica. A implementação de projetos e propostas de consumo sustentável é 

imprescindível. Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa que foi desenvolvida junto à escola 

estadual Professora Corina de Oliveira, que tinha como objetivo principal desenvolver ações e intervenções 

educativas de modo a despertar na comunidade acadêmica, uma consciência ambiental coletiva, 

especialmente quanto ao uso da energia elétrica. A metodologia da pesquisa foi divida em duas partes: a 

primeira consistiu da revisão bibliográfica, com a finalidade de conhecer as produções existentes na área 

acampada pela presente pesquisa, especialmente no que diz respeito à construção de uma consciência 

ambiental coletiva e em torno da educação ambiental. A segunda foi a pesquisa-ação, que se deu 

respeitando as suas fases, a saber: diagnóstico, para levantamento dos problemas encontrados na escola, 

relativos ao consumo de energia elétrica, seguida da fase problematização e tematização, para se discutir 

com a comunidade acadêmica os problemas levantados, para, posteriormente, propor a ação/intervenção 

e por último, realizar a avaliação da ação. Para a análise de dados, lançou-se mão de análises estatísticas 

e de estratégias do método "análise de conteúdo", por meio da eleição de categorias de análise. Os 

levantamentos de artigos em bases de dados Google Academic e CAPES para a melhor compreensão da 

temática aplicada, e indicou da necessidade de se pensar e propor, para instituições escolares, caminhos e 

possibilidades para a redução do consumo de energia elétrica, além da adoção de hábitos de consumos 

inteligentes. Por meio da pesquisa-ação foram realizadas diferentes intervenções junto à comunidade 

escolar, dentre elas, aplicação de questionários a fim de compreender quais eram os problemas da escola 

em relação ao consumo de energia elétrica; debate em torno do vídeo “O problema não é meu”, que trata 

da responsabilidade a ser assumido por cada pessoa frente aos problemas ambientais enfrentados, 

estimulando a ideia de ação coletiva. Além disso, foram realizadas alestras com engenheiros que 

trabalham no setor de consumo energético e hídrico, feitas para informar e tirar dúvidas referente ao 

tema, além de várias gincanas com os professores e alunos. Junto com a comunidade da Escola Estadual 

Professora Corina de Oliveira, de Uberaba-MG, buscou-se a construção de novos saberes, a fim de 

promover ganhos ambientais, sociais e educativos para toda a comunidade escolar. Por conseguinte, as 

ações de intervenção educativa proporcionaram grande interesse na comunidade escolar. Ainda que as 

análises denunciem um aumento de consumo de energia elétrica, entre o período 2016-2017 quando 

comparado a 2015-2016, tempo em que já eram feitas intervenções educativas na escola, é 

imprescindível destacar 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, mas a longo prazo. A 

comunidade escolar, por meio da pesquisa aqui relatada pode ter mais condições de perceber a 

importância da mudança de hábito em sua cotidianidade 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Consumo elétrico. Redução de consumo. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 134 

ENG008 - Desenvolvimento de aplicação de automação e roboética utilizando a 

tecnologia assistiva voltada para empresas para indivíduos com necessidades 
especiais 
 

 

Apresentador: DAMASCENO, Marcos Samuel Borges 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Demais Autores: SANTOS, Antonio Henrique Soares; FERREIRA, Carlos Antonio 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2014/022 

 

 

O tema acessibilidade tem ganhado espaço dentro das universidades, congressos, seminários a 

medida que aumenta a preocupação em atender as dificuldades das pessoas deficientes, para que 

elas possam interagir naturalmente com a sociedade. A tecnologia avança a cada dia e cada vez 

mais faz parte do nosso cotidiano, o desenvolvimento de Tecnologias Assistiva é um exemplo prático 

de como a tecnologia pode mudar a vida de uma pessoa. Tecnologia Assistiva é um termo ainda 

novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente e inclusão social. O presente trabalho versa as dificuldades 

encontradas por deficientes físicos cadeirantes. O interesse sobre o assunto surge a partir da 

observação da falta de acessibilidade e inclusão social. O objetivo deste trabalho consiste em 

desenvolver um protótipo de um exoesqueleto (perna robótica) capaz de firmar as pernas e 

estruturar uma condição de equilíbrio possibilitando o movimento das pernas através de motores 

que simulam o movimento das articulações presentes nas pernas do indivíduo com deficiência física. 

Para a escolha dos motores foram utilizados neste projeto, três tipos que foram pesquisados em um 

primeiro momento, os motores de corrente contínua (CC), os motores de passo e o servo-motor. 

Cada um tem uma vantagem específica, podendo executar tarefas de modos diferentes. Fazendo 

uma analogia com o movimento humano, alguns pontos interessantes surgiram: a perna deve 

sustentar o peso do corpo e fazer sua movimentação (torque), deve ser muito precisa em seus 

movimentos (precisão), não pode ser frágil (durabilidade), não pode necessitar de cuidados extras 

(manutenção). Na parte de controle, uma placa receberá todas as informações, dos potenciômetros 

ela receberá variações de tensão para referência, já para os motores, a placa envia a seus 

respectivos drives de sinal digital, que serão convertidos por essa em forma de passo e 

posteriormente enviados aos motores. Os principais componentes utilizados no projeto são: arduino 

para controle de servo-motores, sendo que os motores são utilizados para controle dos movimentos 

da perna. Como resultado, foi construído um protótipo contendo uma mini cadeira de rodas de 

madeira, um boneco de madeira articulado que representa o cadeirante e um exoesqueleto feito de 

alumínio que representa a perna robótica para sustentação do boneco cadeirante.  Este trabalho é 

muito relevante pois tem como finalidade ajudar cadeirantes a caminhar, ou até mesmo, pessoas 

idosas ou incapacitadas. A necessidade de oferecer este tipo de dispositivo robótico para cadeirantes 

foi a principal motivação deste trabalho. 
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ENG009 - Geotecnologias aplicadas a estudos fisiográficos e de potencial natural 

de erosão das bacias hidrográficas do Córrego Borazinho 
 

 

Apresentador: FARIA, Ana Paula de Freitas 

Orientador: OLIVEIRA, Francienne Gois 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2015/011 

 

 

Bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação, limitada por divisores 

topográficos que fazem convergir o escoamento para um único ponto de saída, composta, por um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que 

confluem até resultar em um leito único no seu exutório ou foz.  O córrego Borazinho localiza-se na 

bacia do Ribeirão Saudade, no município de Uberaba/MG, que é um dos afluentes do Rio Uberaba. 

Trata-se de uma Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Uberaba, criada pela Lei Estadual n° 

12.183 de 21 de Janeiro de 1999, sendo destinada ao uso dos recursos naturais de forma 

sustentável, proteção da biodiversidade. Este estudo teve por objetivo de analisar as características 

fisiográficas da bacia do córrego Borazinho e conhecer a dinâmica fisiográfica. Para realização este 

estudo foi feito levantamento bibliográfico utilizando artigos científicos e livros e ainda vistas à 

campo para conhecimento e caracterização da área. Nas visitas a campo, fez-se registro fotográfico 

e com auxilio de instrumentos de GPS, foram marcados pontos de referencia para localização da 

área em imagens de satélite processadas em um sistema de informações geográficas. Utilizou 

também um CAD para delimitação da bacia. Os cálculos dos parâmetros das características 

fisiográficas foram realizados no SIG utilizando alguns dados obtidos por meio do CAD. A bacia do 

córrego Borazinho apresenta uma área de estudo de 2,9 km² e perímetro de 11,7 km. O curso 

principal da bacia tem comprimento de 4,5 km, talvegue de 3,7 km e um total de rede de drenagem 

de 7,4 km. Com o calculo dos parâmetros de Forma (valores adimensionais) da bacia tem-se: Índice 

de Circularidade (Ic) igual a 0,43; Fator de Forma (Kf) 0,15; Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,50 

e Índice de sinuosidade  (Is) é de 1,21. Com estes valores pode se dizer  que a bacia possui um 

formato oblonga e sua tendência a enchentes é baixa. Com relação ao Is tem-se que o Córrego 

possui forma transicionais: retilíneo/tortuoso. Para os parâmetros de Drenagem, a bacia tem 

Frequência  de rios de  2,10 canais/km² ; Densidade de Drenagem (Dd) igual a 0,60 km/km² com 

estes resultados caracteriza-se por baixo escoamento superficial e maior capacidade de infiltração.  

Calculando os parâmetros de Relevo tem-se que a Declividade Média da bacia (H) foi de 10,06%; o 

Comprimento Médio da rampa (Cr) 0,15 km e o Coeficiente de Rugosidade (Rn) 6,08. Estes dados 

mostram que a bacia possui relevo ondulado e esta classificada como A para o Rn o que representa 

uso da terra propício para agricultura mas, por se trata de uma bacia localizada na APA do Rio 

Uberaba, o uso deve ser conforme o Plano de Manejo. Conclui-se que a bacia tem baixa propensão a 

processos erosivos naturais, porém, são necessários estudos de solos para se conhecer melhor da 

dinâmica hídrica. Por estar em uma APA, a bacia pode contribuir de forma efetiva para a produção 

de água do Rio Uberaba. 
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ENG010 - Estudo enzimático da degradação da cor de corante em efluentes com o 

uso da casca da abobrinha (Curcubita pepo) 
 

 

Apresentador: FERNANDES, Ana Priscila Nunes 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: CNPq 

Demais Autores: FINZER, José Roberto Delalibera 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/004 

 

 

Os corantes têxteis são misturas de compostos com estrutura molecular complexa e de difícil 

biodegradação. O objetivo deste trabalho no primeiro no primeiro ano foi desenvolver uma 

metodologia de remoção da cor com uso da enzima. Já no segundo ano realizou-se um estudo da 

enzima para caracterizar alguns parâmetros. Realizou-se inicialmente um teste parâmetro com uso 

do tanfloc, onde dez amostras de solução colorida e tanfloc foram avaliadas. Em uma segunda etapa 

foi realizada uma avaliação da atividade enzimática com o extrato bruto, antes de ser submetido a 

refrigeração a -18°C. A esta solução foi adicionado: 1,5 mL de guaiacol (97% v/v); 0,4 mL de H2O2 

PA 0,3 % (v/v); 0,3 % (v/v); 0,1 mL do extrato bruto; 1,2 mL de tampão fosfato 0,05 mol L-¹, pH 

6,5. A solução foi mantida em um béquer de vidro em banho termostatizado na temperatura de 

30°C. Para avaliar a remoção das proteínas foi adicionada acetona gelada (aproximadamente 8°C) 

ao extrato bruto enzimático (10 mL) até atingir 65% de acetona v/v. A mistura foi deixada em 

repouso por 14 horas a temperatura de -18°C, em um congelador. Depois de retirada do congelador 

foi mantida a temperatura ambiente até chegar a 4°C. Para se avaliar a atividade da enzima foi 

realizado um meio de reação, 1,5 mL de guaiacol 97% v/v; 0,4 mL de H2O2 PA 0,3 % v/v; 0,1 mL 

da solução de enzima mantida em banho de gelo; 1,2 mL de tampão fosfato 0,05 mol L-¹, pH 6,5. A 

solução foi mantida em um béquer de vidro no banho termostatizado a 30°C. Com 

espectrofotômetro foi medido a sua absorbância à 470 nm durante 5 minutos, em intervalos de um 

minuto. Foi utilizado uma solução colorida de 2000 mg/L obtida com o corante 16 MARINHO, à ser  

tratada com a enzima submetida a precipitação por acetona. Tampão de pH 7,0 1,2 mL, peroxido a 

500 µmol/L 0,4 ml, o corante foi utilizado na concentração de 2000 mg/L 1,5 ml e um volume do 

concentrado enzimático de 30 mL. No teste com uso do tanfloc a maior porcentagem de remoção foi 

na solução 2, onde houve 73,05% de remoção cor. Os valores de absorbância foram plotados em 

um gráfico. Foi possível verificar a ocorrência da atividade enzimática juntamente com seu 

substrato, o guaiacol. O agente precipitante mais eficiente foi a acetona, pois esta consegue uma 

separação de até 94,48+/-0,62%. A atividade da peroxidase pode ser determinada através do teste 

de guaiacol. Desta forma foi possível observar pelos dados obtidos em espectofotômetro que a 

enzima apresenta atividade. A maior remoção de cor foi de 81,77% e comparando com o teste com 

uso de tanfloc cuja maior remoção foi de 73,05% foi melhor. Os testes confirmaram atividade 

enzimática e os resultados reafirmam a eficiência da remoção da cor já destacada. 
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ENG011 - Caracterização de propriedades físicas e mecânicas do bambu e sua 

aplicação na construção civil 
 

 

Apresentador: FERREIRA, Juliana Bazaga 

Orientador: RITT, Humberto 

Bolsa: UNIUBE 
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O bambu (Bambuseae) está sendo muito pesquisado e pode ser um material revolucionário no 

campo de construção civil, substituindo materiais como concreto e o aço. Ele tem grande 

disponibilidade, seu processamento não gera resíduos, é um material sustentável devido ao baixo 

impacto gerado em seu cultivo, sem citar as suas ótimas propriedades mecânicas à tração, 

compressão e flexão. Essas características desse inovador material podem então reduzir problemas 

como agressão ambiental e altos custos que uma obra convencional causa. O principal desafio para 

o uso da planta na construção civil é sua baixa durabilidade. O bambu é rico em amido, o que atrai 

fungos e bactérias que acabam por reduzir seu prazo de durabilidade. Já existem procedimentos 

para reduzir esses agentes e aumentar seu tempo de vida em uma obra. O projeto de pesquisa tem 

por objetivo compreender as propriedades físicas e mecânicas do bambu e sua aplicação na 

construção civil, estudando assim suas características físicas e mecânicas; analisando os ensaios de 

resistência do material; e ensaiando sua possível eficácia quando adicionado a outros aglomerantes. 

Além de estudar e investigar os limites de durabilidade que ainda existem sobre seu uso na 

construção civil. A pesquisa bibliográfica se constituiu na consulta da literatura de autores que 

estudam a área de ensaios sobre a resistência dos materiais e inovações na construção civil. Trata-

se de uma pesquisa tecnológica em que a presença de laboratórios é imprescindível. Envolve desde 

a coleta de amostras e preparo do material em estudo, até a execução de ensaios físicos e 

mecânicos. Nesse estudo são utilizados materiais como balança eletrônica, estufa, máquinas como 

serra e plaina, e, a prensa, máquina que realiza os ensaios mecânicos do bambu. A pesquisa está 

em desenvolvimento, porém já foram obtidos os resultados do teste mecânico de compressão, que 

foram positivos. A área total do CP1 foi de 5945,776 mm², um peso de 0,910 Kg e uma altura de 

24,6 cm. O seu resultado de resistência a compressão foi de 21800 Kgf, ou seja, 36,6 Mpa. O valor 

obtido no cálculo de área do CP2 foi de 6368,8 mm², um peso de 0,940 Kg e uma altura de 24,3 

cm. O valor de resistência à compressão obtido foi de 21280 Kgf logo, 33,42 Mpa. Já o CP3 obteve 

como área um valor de 6758,37 mm², um peso de 0,970 Kg e uma altura de 24,1 cm. No teste de 

compressão foi obtido um valor de 21640 Kgf ou 32,02 Mpa, aproximadamente. Os testes físicos 

(umidade e densidade) também estão quase concluídos, mostrando uma resistência e versatilidade 

no uso do material em estudo na engenharia civil. Comparando-se os resultados obtidos sobre o uso 

do bambu no teste mecânico de compressão com outros materiais usados, tal como o concreto, foi 

possível notar uma maior resistência do material em estudo, proporcionando segurança e economia 

numa obra de engenharia. Indicando também uma enorme probabilidade de resultados positivos nos 

ensaios que ainda serão executados.  

 

Palavras-chave: Resistência. Materiais. Sustentabilidade. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG012 - Estudo sobre o processo de transesterificação na produção de biodiesel 
 

 

Apresentador: FERREIRA, Thainá Kuetlin Silva 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: CNPq 

Demais Autores: PINHEIRO NETO, José Vaz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/003 

 

 

O objetivo do trabalho consiste na aplicação do óleo de pinhão manso na produção de biodiesel por 

meio da transesterificação etílica e metílica, além do estudo da transesterificação usando mistura 

binária com óleo de soja e sebo bovino. Os resultados obtidos serão otimizados e trabalhados para a 

melhoria do biodiesel e assim comparados estatisticamente aos exigidos pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Combustível (ANP), sendo este o órgão regulador das atividades que 

integram as indústrias de petróleo e biocombustíveis no Brasil. Averiguar os resultados obtidos dos 

estudos farmacológicos do óleo de pinhão manso, analisando o motivo de não ser efetuado o uso do 

óleo retirado da semente para a confecção da pomada e sim, efetuando o uso do caule da planta. 

Transesterificação: Antes de iniciar a transesterificação é necessário preparar uma mistura binária 

constituída pelo óleo de pinhão manso e o sebo bovino, a proporção entre eles será variável para 

assim determinar qual a melhor proporção para obter um bom rendimento na reação. Aqueceu-se a 

mistura até 100°C e colocou-a em um balão volumétrico, adicionou-se etanol e hidróxido de 

potássio para este servir de catalisador. O sistema foi mantido sobre agitação de 510 rpm sobre um 

tempo pré-determinado. O balão foi levado para um banho de gelo, depois para um funil de 

decantação onde permaneceram por vinte e quatro horas para a completa separação do glicerol da 

camada de ésteres. O biodiesel foi lavado com uma solução de sulfato de sódio e após a etapa de 

lavagem o biodiesel foi seco em uma estufa por cerca de 1 hora a uma temperatura de 105°C, em 

seguida foi filtrado com mistura de sulfato de sódio anídrico. Para a obtenção do biodiesel de 

misturas binárias em diferentes proporções foi preciso efetuar a neutralização do óleo de pinhão 

para confecção do biodiesel e posterior análises físico-químicas dos óleos e do biocombustível. Os 

rendimentos alcançados nos biocombustíveis foram considerados altos pois apresentaram valores 

maiores de 92%. O óleo de soja por ser refinado e tratado antes da confecção do biodiesel 

contribuiu para um rendimento elevado por conter pouca impureza. As misturas binárias em 

diferentes proporções se mostraram eficientes devido ao alto nível de produtividade dos 

biocombustíveis. Os resultados de rendimento dos biocombustíveis se mostraram promissores 

devido sua alta produtividade, acima de 90%. O biodiesel mais viável utilizou proporções de 66,66% 

de óleo de soja com 33,33% de óleo de pinhão manso (2:1), demonstrando um rendimento de 

94,8%. O índice de acidez deste biocombustível se mostrou dentro dos parâmetros da ANP de 0,8 

mgKOH/g, apresentando uma acidez de 0,7519 mgKOH/g. Contendo baixos níveis de impurezas no 

biocombustível seu uso se torna adequado, pois apresenta grande valor energético e menores níveis 

de corrosões nos motores. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Pinhão manso. Transesterificação 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG013 - Implantação do sistema de captação de água pluvial – Escola Estadual 

Nossa Senhora da Abadia 
 

 

Apresentador: GRIECO, Ligia Maria Gomes 

Orientador: SOUZA, Tiago Zanqueta de 

Demais Autores: GUIMARAES, Debora Andrade Rabelo; SAUD, Joao Ricardo Rodrigues da 

Cunha; SILVA, Maria Paula da; RITT, Humberto; MANGUSSI, Carlos 

Roberto; SILVA, Vinicius Arcanjo da 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/006 

 

 

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. Determinar qual a porcentagem de água potável será e economizada a partir da 

utilização da água pluvial captada, e de acordo com essas informações estimar o tempo de 

recuperação do investimento baseado na economia do consumo de água potável fornecida pelo 

sistema de abastecimento. Perante o cálculo do volume médio de água pluvial precipitada captado 

(calculado a partir do nível pluviométrico mensal médio e da área total média dos telhados da 

instituição de pesquisa - Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia), calculamos o volume de água 

pluvial a ser captada; De acordo com o volume determinado, podemos determinar os materiais 

necessários para implantação do sistema alternativo de captação de água pluvial para uso não 

potável (tubulação, reservatórios). O cálculo estimado do percentual de água potável economizado 

com a implantação do sistema alternativo de captação (depois de determinado o consumo da 

instituição para uso não potável e o volume a ser captado) determinamos a porcentagem de água 

potável a ser poupada. Para o orçamento da implantação do sistema, determinamos as dimensões e 

materiais a ser utilizado no sistema, orçamentamos os materiais e a mão de obra utilizada para 

instalação. Depois de determinada a porcentagem de água potável economizada, e o orçamento do 

sistema, conseguimos estimar o tempo para recuperação do investimento. Escola Estadual Nossa 

Senhora da Abadia possui uma área verde de aproximadamente 1000 metros quadrados, composta 

por gramado e flores ornamentais, que tem por consumo 250 mm de água por ciclo, o que faz 

necessitar um reservatório de 250 metros cúbicos, apenas para a irrigação do jardim. Devido a 

necessidade de um reservatório de 250 metros cúbicos somente para irrigação, não é considerado 

viável a implantação do sistema, por alto custo e por este motivo, aconselha-se incentivar a 

economia de água potável na educação dos alunos e colaboradores das instituições de ensino 

mencionadas no estudo, e futuramente, considerar a possibilidade de implantar sistemas de 

aproveitamento de água pluvial na construção de novas escolas. 

 

Palavras-chave: Água pluvial. Preservação. Conservação. 
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ENG014 - Implantação do sistema de captação de água pluvial: Escola Estadual 

Carmelita Carvalho Garcia 
 

 
Apresentador: GUIMARÃES, Débora Andrade Rabelo 

Orientador: SILVA, Vinicius Arcanjo da 
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RITT, Humberto 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/006 

 

 
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. Determinar qual a 

porcentagem de água potável será e economizada a partir da utilização da água pluvial captada, e de acordo com 

essas informações estimar o tempo de recuperação do investimento baseado na economia do consumo de água 

potável fornecida pelo sistema de abastecimento. Perante o cálculo do volume médio de água pluvial precipitada 

captado (calculado a partir do nível pluviométrico mensal médio e da área total média dos telhados), calculamos o 

volume de água pluvial a ser captada; De acordo com o volume determinado, podemos determinar os materiais 

necessários para implantação do sistema (tubulação, reservatórios); O cálculo estimado do percentual de água 

potável economizado com a implantação do sistema alternativo de captação (depois de determinado o consumo da 

instituição pesquisada para uso não potável e o volume a ser captado) determinamos a porcentagem de água 

potável a ser poupada; Para o orçamento da implantação do sistema, determinamos as dimensões e materiais a 

ser utilizado no sistema, orçamentamos os materiais e a mão de obra utilizada para instalação; Depois de 

determinada a porcentagem de água potável economizada, e o orçamento do sistema, conseguimos estimar o 

tempo para recuperação do investimento. A instituição da pesquisa foi Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia 

em que possui uma horta de aproximadamente 1000 metros quadrados, que consome em média 250 mm de 

consumo de água por ciclo, o que faz necessitar um reservatório de 250 m³ de água, somente para a irrigação da 

horta. O Dimensionamento do Reservatório foi calculado através das ABNT NBR 12217:2017. A seleção feita a 

partir dos dados coletados e dos dados obtidos pela secretaria de educação de Uberaba. Consumo Médio Anual é 

430,48 m³, Área do telhado é 1807,10 m², Área de contribuição é 0,181ha, Precipitação Média Anual é 1769 mm, 

Coeficiente de Runoff é 1, sendo assim, o Volume Disponível é 3.196,00m³. Para o dimensionamento do 

Reservatório, para isso, utiliza-se o método Azevedo Neto, assim temos: V=0,042*P*A*T, em que, V é o valor 

numérico do volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, expresso em litros L; P é o valor 

numérico da precipitação média anual, expresso em milímetros mm; A é o valor numérico da área de coleta em 

projeção, expressa em metros quadrados m²; T é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca. 

Meses de pouca chuva ou seca é 3meses (Junho, Julho e Agosto), Área verde é 1000 m², Precipitação Média Anual 

é 1.768,58mm, Coeficiente de Runoff é 1, Volume de água do reservatório é 222.841,24 litros, sendo encontrado o 

Volume do Reservatório 222,84 m³. Devido à necessidade de um reservatório de 250 m³ somente para irrigação, 

não é considerado viável a implantação do sistema, por alto custo e por este motivo, aconselha-se incentivar a 

economia de água potável desenvolvendo ações educativas em parcerias público-privado que fortaleçam práticas 

inteligentes de consumo de água, e futuramente, considerar a possibilidade de implantar sistemas de 

aproveitamento de água pluvial na construção de novas escolas. 

 

Palavras-chave: Água pluvial, preservação, conservação. 
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ENG015 - Desenvolvimento de aplicação de automação e robótica utilizando a 

tecnologia assistiva para casas inteligentes de indivíduos com necessidades 
especiais 
 

 

Apresentador: HONORATO, Luis Ricardo de Aquino 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Demais Autores: LEÃO, Guilherme Sousa 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2014/22 

 

 

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e 

serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão social. Casa inteligente é 

um espaço residencial ou de escritórios onde encontram-se soluções integradas baseadas nas 

tecnologias de informação, de modo a oferecer uma infraestrutura avançada que permita a quem 

nela habita usufruir de uma vasta gama de aplicações e serviços tais como segurança, gestão de 

energia, conforto, automação de tarefas domésticas, sistemas de áudio, vídeo, iluminação, etc. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver um armário automatizado que de acordo com comandos do 

cadeirante se locomove até ele para facilitar a obtenção de objetos armazenados no armário. 

Durante a pesquisa, foi realizada uma visita a instituição APARU (Associação dos paraplégicos de 

Uberlândia), no qual foram entrevistados dois cadeirantes para especificar as principais dificuldades 

que possuem em realizar atividades residenciais. Diante disso, foram identificadas algumas 

necessidades e alguns possíveis projetos a serem desenvolvidos utilizando a tecnologia para otimizar 

as casas inteligentes. As ideias foram: cabideiro e armário automatizado; portas elétricas 

automatizadas; transferência para outros locais; guardar cadeira de rodas em um carro 

automaticamente; fisioterapia automática e mesa automática para alimentação. Portanto, foi 

selecionado o desenvolvimento do projeto de um armário automatizado que de acordo com os 

comandos de um  usuário cadeirante, a base irá se locomover até o mesmo. Inicialmente, neste 

projeto foi construído um armário de madeira de 30cm x 30cm. Posteriormente, foram fixadas duas 

madeiras nas laterais internas que serão as bases dos motores que vão fazer as barras subir e 

descer, controlando o armário automatizado. Nesta versão do projeto, o usuário realiza o controle do 

armário utilizando botões para subir e descer, sendo que pretende-se desenvolver outras formas de 

controle, como por exemplo, via dispositivo móvel. Este trabalho trata-se de uma inclusão social e 

auxilia a vida dos cadeirantes em suas residências permitindo maior acessibilidade em suas 

experiências domésticas. Além disso, também pode ser utilizado por pessoas de baixa estatura. 

 

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Casas inteligentes. Armário automatizado. 
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ENG016 - Estudo e implementação de um controlador neuro-fuzzy aplicado em 

sistemas dinâmicos 
 

 

Apresentador: LEITE, Taivison Martins 

Orientador: TEIXEIRA, Edilberto Pereira 

Demais Autores: LUCAS, Marcelo 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 

Projeto: PIBITI 2016/015 

 

 

Muitos processos são intrinsecamente não lineares e muitas vezes isso é devido à relação complexa 

entre as variáveis de entrada e saída. Devido a isto o controle por técnicas convencionais muitas 

vezes obtém desempenho insatisfatório. Assim, o uso de redes neurais e da lógica fuzzy tem sido 

proposto como possível solução para minimizar este problema. Além destes sistemas existe ainda o 

sistema Neuro-Fuzzy que engloba as vantagens de ambos em um único sistema. Assim, o objetivo 

deste trabalho é o estudo sistematizado da aplicação de sistemas neuro-fuzzy no controle de 

processos. Metodologia: Utilizou-se um modelo de coluna de destilação para obter dados para 

treinamento do controlador. Na realização dos testes foi utilizado sistema ANFIS. Para o projeto do 

controlador foi proposto duas abordagens: o modelo inverso do processo e o modelo baseado no 

controle PID. Para treinar o controlador do modelo inverso, coletaram-se dados da razão de refluxo 

e da densidade. A densidade foi usada como entrada e a razão de refluxo como saída a ser estimada 

pelo modelo. No caso do modelo baseado no controlador PID, coletou – se os dados do erro de 

controle, set-point e a saída do controlador. O erro de controle e o set-point foram usados como 

entrada para estimar a saída. Foram propostas possíveis arquiteturas para ambos os métodos e os 

modelos foram treinados utilizando o software MATLAB. Para o teste e validação dos controladores 

foram feitas simulações utilizando-se o modelo da coluna de destilação. Resultados: Os 

controladores foram testados através de simulação, sendo usados para controlar o modelo da coluna 

de destilação. Com a saída inicial em 93,5%, foi aplicado um set-point de 94%, e obteve-se o 

gráfico de saída. Através da análise dos gráficos observou – se que o controlador neuro-fuzzy 

baseado no modelo inverso manteve a saída em oscilação constante atingindo valores entre 92,5% 

e 96,5%. Na simulação do controlador neuro-fuzzy baseado no controle PID o processo atingiu a 

estabilização próximo aos 25 min. O controlador PID usado para o treinamento do controlador 

neuro-fuzzy também foi simulado sob as mesmas condições. Sendo capaz de levar o processo à 

estabilização próximo aos 30 min, porém inicialmente fazendo com que a saída se distanciasse do 

valor de set-point, atingindo um valor mínimo de aproximadamente 92%. Conclusão: Neste trabalho 

duas abordagens foram analisadas para o projeto de controladores neuro-fuzzy. A primeira consiste 

em estimar o modelo inverso e aplicá-lo como controlador, sendo a segunda baseada na utilização 

de um controlador PID como parâmetro de treinamento para o controlador neuro-fuzzy. Os 

resultados mostram que o controlador com base no PID atingiu uma melhor performance do que o 

controle do modelo inverso, o qual foi incapaz de estabilizar o processo. Assim a utilização do 

controle PID como parâmetro para treinamento se mostrou uma boa ferramenta. 

 

Palavras-Chave: Controladores. Lógica Fuzzy. Redes Neurais Artificiais. Sistemas Neuro-Fuzzy. 
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ENG017 - Planejamento e gestão do sistema agrosilvopastoril em uma 

propriedade rural no munícipio de Uberlândia-MG 
 

 

Apresentador: LEITE, Victória Oliveira Rios 

Orientador: RIBEIRO, Flávia Alice Borges Soares 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC 2016/048 

 

 

A busca de sistemas agrícolas autossustentáveis, com baixo uso de insumos externos, diversificados 

e eficientes em termos energéticos, é a maior preocupação dos pesquisadores, agricultores em todo 

o mundo. Na agroecologia, a preservação e ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas é o 

princípio utilizado para produzir auto regulação e sustentabilidade. Em síntese, a demanda se 

materializa em modelos de agricultura menos agressivos ao meio ambiente, capazes de promover a 

inclusão social e proporcionar melhores condições de vida aos agricultores. Os sistemas 

agroflorestais podem ser definidos como sendo a modalidade de uso integrado da terra, para fins de 

produção florestal, agrícola e pecuário. O objetivo desse projeto foi realizar um diagnóstico 

ambiental de uma área no município de Uberlândia – MG de agricultura tradicional para a 

implementação de um sistema agroflorestal. Foram realizadas visitas in loco para detecção dos 

problemas ambientais e definição do terreno onde já um sistema agroecológico. Nessas visitas já foi 

definido o local a ser implantado o processo, que em uma segunda etapa serão realizadas análises 

químicas da água e do solo. Posteriormente foi efetuado um questionário com objetivo de fazer um 

diagnóstico socioambiental. Como a propriedade não está com toda a documentação em dia dentro 

do Órgão ambiental, foi solicitado a regularização ambiental: licenciamento, outorga de direito de 

uso da água e regularização de Área de Preservação Permanente (APP). O resultado encontrado foi 

que a propriedade se localiza na área rural de Uberlândia, na qual os atuais proprietários estão a um 

ano cuidando do solo e da vegetação, pois o antigo dono retirou a vegetação nativa, ficando o solo 

totalmente exposto, ocorrendo assim um processo erosivo. Todo o manejo realizado na área é 

realizado pelos proprietários. A produção é a principal fonte de renda da família que plantam frutas, 

ervas medicinas, hortaliças. Ao visitar o local observou-se que eles já utilizam o método de 

agrofloresta por existir o consórcio com bananeiras, eucalipto, milho entre outros dentro da mesma 

linha de cultivo. Além disso, fazem uso de adubos orgânicos, como: esterco, adubação verde, 

biofertilizante, ocaxe e composto orgânico mineral. O proprietário informou que quando adotou o 

método da agroecologia em momento algum pensou-se em uma forma de ganhar dinheiro, pois ele 

tinha a ciência que estava sendo feito o maior beneficiário seria ele, por ingerir alimentos saudáveis 

e não ter o contanto direto com produtos químicos na manutenção. Será realizado o licenciamento 

ambiental bem como a regularização da propriedade. Conclui-se, então que os proprietários têm 

interesse na implantação do sistema agroecológico e que o próximo passo será um levantamento do 

que é produzido, realização análises da água e do solo e a implantação do sistema agroflorestal para 

que se possa produzir com quantidade e qualidade. 

 

Palavras-chave: Sistemas agroflorestais. Diagnóstico ambiental. Agroecologia. 
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ENG018 - O uso da borracha em ligantes asfálticos para a pavimentação de 

rodovias no Estado de Minas Gerais 
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Atualmente o Brasil possui uma malha rodoviária muito extensa e de suma importância para o 

processo de transporte de cargas e locomoção urbana. Neste contexto a região Sudeste destaca-se, 

pois apresenta a maior malha rodoviária do país, com Minas Gerais contendo cerca de 16% de toda 

a malha rodoviária do Brasil. E as condições destas estão bem abaixo do esperado. Assim sendo, o 

asfalto borracha surge como uma alternativa a amenizar tal situação. Este projeto então, tem por 

objetivo melhorar a resistência da massa asfáltica e amenizar os problemas ambientais causados 

pelos descartes irregulares de pneus, melhorando também sua durabilidade e manutenção em 

relação a massa de asfalto comum, tornado o asfalto borracha uma alternativa cada vez mais 

popular para a solução dos problemas das estradas brasileiras.Com base em revisões bibliográficas, 

análises de projetos e artigos sobre pavimentação rodoviária e apoio de órgãos produtores de 

asfalto, desenvolveu-se um plano de trabalho completo no qual, por meio de ensaios laboratoriais 

de resistência a compressão e flexibilidade, aspectos gerais do asfalto foram abordados e, com isso, 

realizado um comparativo entre os tipos de massas, determinando as vantagens e desvantagens do 

uso da borracha. Além disso, com base em revisões bibliográficas, foram abordados dados técnicos 

do asfalto, como seu processo de usinagem, a sustentabilidade do uso de pneus para a nova pasta 

de asfalto, o custo de aplicação, resistência e período de manutenção, promovendo um comparativo 

completo e expressando a superioridade do asfalto borracha.Após realizados os testes de 

laboratório, foram atingidos resultados surpreendentes, onde apenas 7% de borracha foi capaz de, 

quando adicionada ao lugar de parte agregado fino e de uma pequena parte do cap de betume, 

influenciar de forma considerável a massa final de asfalto, rendendo ao mesmo uma flexibilidade 

incrível capaz de torna-lo até 1,25 vezes mais resistente fornecendo-o 1200 kgf/cm² a mais de 

resistência a compressão em relação a massa comum de asfalto, influenciando diretamente nas 

condições finais e no tempo de manutenção de uma rodovia.Com base nos resultados obtidos e nas 

revisões bibliográficas realizadas, pode-se afirmar, com embasamento suficiente, que o asfalto 

borracha é uma solução viável para o problema das estradas brasileiras e, principalmente, para o 

problema das estradas de Minas Gerais. Apesar de ainda não ser aplicado nas rodovias do estado de 

Minas devido ao custo mais elevado, testes laboratoriais comprovaram que isto pode ser 

compensado com o fato de se ter uma redução de custos no futuro, advindo da manutenção, pois o 

asfalto terá uma longevidade maior quando aplicado com borracha. Além disso, é importante 

considerar também, o aumento de aderência, um fator extra de segurança para o trafego diário das 

rodovias e, ainda, o aspecto socioambiental da destinação de pneus, reduzindo a incidência de 

doenças advindas do acúmulo de lixo mal descartado. 

 

Palavras-chave: Asfalto borracha. Pavimento de qualidade. Sustentabilidade. 
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O estudo de neuro-controladores é um campo de investigação que, nos últimos anos, têm atraído 

considerável atenção na comunidade científica e de engenharia de controle. As redes neurais 

artificiais possuem diversas propriedades que as fazem particularmente atrativas em aplicações de 

modelagem e controle de sistemas não-lineares. Dentre estas propriedades, estão a habilidade 

universal de aproximar funções, estrutura paralela de interconexão e a disponibilidade de métodos 

online e offline de treinamento. Essas estruturas se caracterizam por sua habilidade de aprender dos 

exemplos em lugar de ter que se programar num sentido convencional. Seu uso possibilita que a 

dinâmica de sistemas complexos seja modelada e um controle exato seja logrado por meio do 

treinamento, sem ter informação a priori sobre os parâmetros do sistema. Nesse trabalho pretende-

se apresentar os conceitos básicos sobre redes neurais artificiais e sua aplicação em controle de 

processos, por meio da implementação de um controlador neural. No desenvolvimento do trabalho 

realizou-se a medição das variáveis do processo em estudo. Definiu-se como variável de processo a 

densidade do etanol na saída da coluna B e a variável manipulada como a abertura da válvula de 

retirada do álcool na coluna B. A arquitetura de controle de referência do controlador neural é 

composta por duas redes neurais: uma rede usada no controle e outra para estimar o modelo do 

processo. O modelo da planta é identificado para ser usado no treinamento do controlador, de forma 

a ajustar a saída da planta para seguir a saída do modelo de referência. Foram criados três 

conjuntos de entradas do controlador: Entradas atrasadas do modelo de referência; Saídas 

atrasadas do controlador; Saídas atrasadas do processo. Determina-se, para cada uma dessas 

entradas, o número de regressores a serem usados. Normalmente, o número de atrasos aumenta 

com a ordem da planta. Também foram definidos dois conjuntos de entradas para o treinamento do 

estimador neural do modelo da planta: Saídas atrasadas do controlador; Saídas atrasadas do 

processo. Da mesma forma que no controlador, para o estimador também é preciso definir o 

número de atrasos. A estrutura do controlador neural foi projetada para estimar o sinal de controle 

dentro do período de amostragem do processo. Nesse tempo estão incluídas a leitura do sensor e a 

escrita do sinal de controle. Os resultados obtidos pelo simulador demonstraram um alto grau de 

compatibilidade com as condições reais da planta, dando boa representatividade ao processo. A rede 

neural, após treinada e validada, apresentou um erro inferior a 1 %. Em se tratando do controle de 

um processo multivariável não-linear, este problema é um desafio em controle e pode ser muito 

interessante para o estudo e teste de abordagens de controle multivariável. Os resultados 

preliminares foram promissores, visto que o controlador proposto apresentou um bom desempenho, 

similar ao controlador PID (Proporcional Integral Derivativo), que foi usado como modelo de 

referência. 

 

Palavras-chave: Controle nebuloso. Modelo Takagi Sugeno. Coluna de destilação. 
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O estudo de neuro-controladores é um campo de investigação que, nos últimos anos, têm atraído 

considerável atenção na comunidade científica e de engenharia de controle. As redes neurais 

artificiais possuem diversas propriedades que as fazem particularmente atrativas em aplicações de 

modelagem e controle de sistemas não-lineares. Dentre estas propriedades, estão a habilidade 

universal de aproximar funções, estrutura paralela de interconexão e a disponibilidade de métodos 

online e offline de treinamento. Essas estruturas se caracterizam por sua habilidade de aprender dos 

exemplos em lugar de ter que se programar num sentido convencional. Seu uso possibilita que a 

dinâmica de sistemas complexos seja modelada e um controle exato seja logrado por meio do 

treinamento, sem ter informação a priori sobre os parâmetros do sistema. Nesse trabalho pretende-

se apresentar os conceitos básicos sobre redes neurais artificiais e sua aplicação em controle de 

processos, por meio da implementação de um controlador neural. No desenvolvimento do trabalho 

realizou-se a medição das variáveis do processo em estudo. Definiu-se como variável de processo a 

densidade do etanol na saída da coluna B e a variável manipulada como a abertura da válvula de 

retirada do álcool na coluna B. A arquitetura de controle de referência do controlador neural é 

composta por duas redes neurais: uma rede usada no controle e outra para estimar o modelo do 

processo. O modelo da planta é identificado para ser usado no treinamento do controlador, de forma 

a ajustar a saída da planta para seguir a saída do modelo de referência. Foram criados três 

conjuntos de entradas do controlador: Entradas atrasadas do modelo de referência; Saídas 

atrasadas do controlador; Saídas atrasadas do processo. Determina-se, para cada uma dessas 

entradas, o número de regressores a serem usados. Normalmente, o número de atrasos aumenta 

com a ordem da planta. Também foram definidos dois conjuntos de entradas para o treinamento do 

estimador neural do modelo da planta: Saídas atrasadas do controlador; Saídas atrasadas do 

processo. Da mesma forma que no controlador, para o estimador também é preciso definir o 

número de atrasos. A estrutura do controlador neural foi projetada para estimar o sinal de controle 

dentro do período de amostragem do processo. Nesse tempo estão incluídas a leitura do sensor e a 

escrita do sinal de controle. Os resultados obtidos pelo simulador demonstraram um alto grau de 

compatibilidade com as condições reais da planta, dando boa representatividade ao processo. A rede 

neural, após treinada e validada, apresentou um erro inferior a 1 %. Em se tratando do controle de 

um processo multivariável não-linear, este problema é um desafio em controle e pode ser muito 

interessante para o estudo e teste de abordagens de controle multivariável. Os resultados 

preliminares foram promissores, visto que o controlador proposto apresentou um bom desempenho, 

similar ao controlador PID (Proporcional Integral Derivativo), que foi usado como modelo de 

referência. 

 

Palavras-chave: Coluna de destilação. Controle neural. Modelo de referência. 
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Os sistemas que envolvem técnicas avançadas de controle, tais como preditivo e adaptativo, 

necessitam do modelo dinâmico do processo a ser controlado, em sua estrutura. O modelo 

matemático obtido da identificação pode ser utilizado na simulação ou no controle. Por outro lado, 

existem diversas aplicações de sistemas fuzzy em uma variedade de áreas, tais como: controle 

automático, classificação de dados, tomada de decisão, sistemas especialistas, previsão de séries 

temporais, robótica, reconhecimento de padrões, dentre outras. Devido à sua natureza 

multidisciplinar, os sistemas de inferência fuzzy são conhecidos como sistemas especialistas, 

modelos fuzzy, controladores de lógica fuzzy ou, simplesmente, sistemas difusos. Visto que os 

sistemas nebulosos têm sido propostos na solução de problemas envolvendo identificação, devido à 

sua capacidade de descrever as relações entre os sinais de entrada e de saída de um determinado 

sistema, com base em informações incertas e imprecisas, este trabalho tem como objetivo avaliar a 

eficiência de estimadores dinâmicos, com a finalidade de inferir a saída de sistemas multivariáveis 

não-lineares. O trabalho teve início com o estudo do funcionamento e operação das colunas binárias 

destinadas à produção de etanol. Foram coletadas 10 variáveis à taxa de 5 amostras/minuto, num 

total de 3.000 amostras ou 10 horas de aquisição. Os dados coletados foram tratados e, por meio da 

correlação cruzada, foram selecionadas a abertura da válvula do vinho, a pressão e temperatura na 

coluna A e a temperatura na coluna B2, como variáveis de entrada, e, como saída, a densidade do 

etanol. Além disso, a trabalho envolveu a definição das funções de pertinência das entradas e das 

saídas e especificação das regras de controle, com base em conhecimento prévio do sistema. Em 

seguida, foram selecionados o método de fuzzificação e o do defuzzificação, e, por fim, usando o 

software de simulação MATLAB, foram ajustados os parâmetros do modelo de inferência fuzzy, 

realizada sua validação e avaliação de desempenho. O estimador que apresentou melhor 

desempenho possui 3 entradas e, para a simulação e análise dessa estrutura, foram utilizadas 3.000 

amostras normalizadas. A saída estimada, correspondente à densidade do etanol na saída da coluna 

B, apresentou boa precisão, com erro MSE = 0,0836 (Mean Square Error). Para o ajuste do modelo 

desejado foi necessária realização de uma grande quantidade de simulações. Neste trabalho foi 

avaliada uma metodologia para identificação empírica de modelos dinâmicos de sistemas com 

múltiplas entradas e múltiplas saídas, a partir da lógica nebulosa, que estima a variável de saída e 

seu intervalo de abrangência. Buscou-se estabelecer os passos necessários para o projeto de um 

estimador nebuloso aplicado em sistemas com incertezas nas medições variáveis de processo. O 

estimador proposto mostrou-se de grande valia e confiabilidade nessas condições.  

 

Palavras-chave: Sistemas nebulosos. Sistemas inteligentes. Identificação de sistemas dinâ. 
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Sabe-se que as novas tecnologias da informação e comunicação vem se tornando, cada vez mais, 

importantes instrumentos de nossa cultura e um meio de inclusão e interação com o mundo. Para 

aqueles que possuem dificuldade de comunicação, o computador pode ser utilizado como uma 

ferramenta de expressão, auxiliando na transmissão de ideias, necessidades ou sentimentos. 

Aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, o uso do computador se torna igualmente 

importante uma vez que pode propiciar a esses alunos um ambiente motivador para aquisição de 

conhecimento. Como a educação inclusiva já faz parte de nossas vidas, da vez mais alunos com 

necessidades especiais estão em salas regulares, cabe a todos da educação adaptar-se para atendê-

los, proporcionando uma educação de qualidade, possibilitando aos alunos com necessidades 

especiais, meios para que eles sejam inseridos na sociedade, fazendo com que suas dificuldades 

sejam minimizadas e preparando-os para uma integração social através das tecnologias assistivas, 

que surgiu para ser uma facilitadora da inclusão, tentando vencer ou facilitar as limitações das 

pessoas com necessidades especiais. O intuito do projeto é de introduzir no dia a dia de crianças 

com deficiência, principalmente intelectual, duas ferramentas tecnológicas, uma é um jogo que 

propõe atividades matemáticas considerando o uso de imagens, contendo mínima distração, com 

interface limpa e objetiva. A outra aplicação visa auxiliar a comunicação com crianças que não 

conseguem expressar suas necessidades, nela, o tutor escolhe imagens ilustrativas da rotina da 

criança, para que a mesma selecione a opção que deseja realizar. O jogo foi desenvolvido utilizando 

as linguagens PHP, HTML, CSS e JavaScript. A aplicação de comunicação foi desenvolvida em Java 

para plataforma Android. A IDE utilizada foi o Eclipse tanto para Web quanto para Android. Foram 

desenvolvidas duas aplicações, um jogo matemático focado em auxiliar o aprendizado de alunos 

com deficiência intelectual e uma ferramenta para facilitar a comunicação entre professores e 

crianças com deficiência intelectual ou que têm dificuldade em se comunicar. Para especificação dos 

requisitos das aplicações, foi realizada uma visita à instituição APAE Uberlândia, e verificou-se a 

necessidade e importância do desenvolvimento desses sistemas. Ambas as aplicações são focadas 

para crianças com deficiência mental, principalmente em ambiente escolar. Portanto, trata-se de 

uma abordagem educacional que procura atender as características particulares de cada aluno 

dando-lhes oportunidade, por meio de atividades, de colocar em ação seu raciocínio e capacidade de 

comunicação para participar ativamente na construção do seu conhecimento. A intenção como 

trabalhos futuros, é introduzir essas tecnologias em escolas para verificar a efetividade. 

 

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Deficiência intelectual. Educação inclusiva. 
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O estudo de bacias hidrográficas é de relevância para se conhecer a atividade hidrográfica da região, 

o uso e ocupação do solo, o que nos leva a melhor compreensão sobre o seu sistema hídrico 

principalmente com relação a susceptibilidade a enchentes. A bacia hidrográfica do córrego Borá, 

objeto de estudo desta pesquisa, está situada na APA do rio Uberaba, unidade de conservação 

importante para a biodiversidade, e onde se permite utilizar os recursos naturais de forma 

sustentável, por meio das orientações do Plano de Manejo. O presente estudo teve como objetivo 

analisar as características fisiográficas bacia do Córrego Borá, no município de Uberaba/MG. Para a 

realização deste estudo, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre as bacias. Foram realizadas visitas 

em campo para reconhecimento da área, delimitação e registro fotográfico. Para os cálculos das 

características da bacia, utilizou-se um sistema de informações geográficas para processamento da 

imagem de satélite para obtenção das informações necessárias tais como delimitação da área e 

ainda um Cad foi utilizado para extrair as formações da área de estudos (área da bacia, perímetro e 

outras).  As características morfológicas estudadas com relação a forma da bacia foram: Área; 

Perímetro; Índice de circularidade; Coeficiente de compacidade; Fator de forma e Índice de 

sinuosidade. As variáveis relativas à composição de rede de drenagem e relevo foram: Densidade de 

drenagem; Declividade Média; Comprimento Médio da Rampa e Coeficiente de Rugosidade. A área 

de estudo da bacia hidrográfica do córrego Borá possui 12,3 Km², seu perímetro é 17,73 km, 

comprimento de 5,6 km, talvegue de 3,7 km.  A rede de drenagem compreende 15,1 km. Por meio 

das visitas a campo observou-se que a área possui mata ciliar conforme a legislação vigente e que 

foram instalados bolsões / barraginhas para captação de água superficial da chuva a fim de propiciar 

mais áreas de infiltração e proporcionar a perenização dos mananciais. Com relação as 

características fisiográficas obteve como Índice de Circularidade (Ic) igual a 0,49; Fator de Forma 

(Kf) 0,38; Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,49; Índice de Sinuosidade igual a 1,22; Frequência de 

rios 2,77 e Densidade de Drenagem (Dd) igual a 1,22 km/km².  Com relação ao relevo da bacia os 

resultados foram: Declividade Média (H) 8,10%; o Comprimento Médio da Rampa 0,30 km e o 

Coeficiente de Rugosidade (Rn) 9,95. De acordo com os dados apresentados tem-se como 

resultados a interpretação ambiental da bacia dos fatores Kf, IC e Kc: possui formato oblongo e 

possui baixa tendência a enchentes. O valor da Dd demonstra que tem baixo escoamento superficial 

e maior infiltração. Com relação à declividade média, pode ser classificada como relevo ondulado e 

para Rn tem-se que o uso da terra, classe A, é propício para agricultura. Foi possível caracterizar a 

fisiografia da bacia do Córrego Borá e concluir que ambientalmente baixo risco de enchentes e 

escoamento e boa infiltração o que diminui as possibilidades de ocorrência de processos erosivos. E 

ainda verificar que estas características são reforçadas com as barraginhas implantadas na área. 

 

Palavras-chave: Recursos hídricos. Morfometria. Sistema de informações geográf. 
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As máquinas elétricas girantes possuem significativa participação no âmbito da eletricidade, 

consumindo-a ou gerando-a. Dessa forma, o estudo dessas máquinas tem grande importância, pois 

mediante ele podemos compreender o modo de funcionamento e definir as características de cada 

tipo de máquina realizando ensaios em laboratórios. Existem diferentes tipos de máquinas, sendo 

elas: as máquinas de corrente continua, as máquinas síncronas e as máquinas de indução. Cada tipo 

possui características diferentes umas das outras. Nessa perspectiva o presente trabalho buscou 

analisar a teoria básica de máquinas envolvendo os fenômenos físicos associados para compreender 

o funcionamento e a representação desses dispositivos. E analisou roteiros de práticas disponíveis 

na literatura, selecionando-os para experimentações em laboratório por meio de montagens práticas 

iniciais para adaptá-los aos equipamentos e instrumentos disponíveis. O propósito foi realizar 

ensaios a vazio e/ou de curto-circuito dessas máquinas para obtenção de curvas características de 

magnetização e parâmetros de seus circuitos equivalentes.Os roteiros para a execução dos ensaios 

foram elaborados a partir de estudos dos roteiros existentes na literatura da área, adequando eles 

aos laboratórios da Universidade de Uberaba. As máquinas que passaram pelos ensaios têm 

potências de 2kVA, quando se trata das máquinas de corrente alternada e potência de 2kW quando 

se refere a de corrente contínua. Instrumentos de medição como: voltímetros, amperímetros, 

wattímetros e tacômetros foram utilizados para adquirir os valores das grandezas necessárias. E 

varivolts foram utilizados para controlar as excitações dos campos dos geradores síncronos e de 

corrente contínua. Levantado os trabalhos relacionados com as práticas de máquinas elétricas 

girantes obtemos o estado da arte do assunto. O estudo nos permitiu selecionar e organizar 

experimentos e ensaios preliminares das máquinas. Assim, adaptamos os roteiros de práticas para 

experimentos em laboratório da instituição. Realizados os ensaios obtivemos dados que 

possibilitaram a plotagem das curvas das máquinas e o cálculo dos parâmetros para a representação 

da máquina pelo seu circuito equivalente. Os roteiros para ensaios a vazio da máquina de corrente 

continua e roteiros para ensaios a vazio e de curto circuito da máquina síncrona e da máquina 

assíncrona apresentaram desempenhos satisfatórios, face aos resultados apresentados.Os roteiros 

de práticas foram ajustados, adequando-se seus itens quando necessários, para serem eficientes em 

dar bons resultados para os ensaios, ao por em prova o funcionamento das máquinas, fornecendo 

dados para mostrar suas curvas características e elementos para possibilitar o cálculo de seus 

parâmetros de circuito equivalente. Os resultados obtidos evidenciam a importância dos ensaios das 

máquinas, pois é com eles que as caracterizamos, para conseguirmos obter o correto uso de cada 

um dos tipos das máquinas elétricas girantes. 
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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. 
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ENG026 - Desenvolvimento do ambiente virtual para as lâminas  dos sistemas 

circulatório, reprodutor, urinário e linfático 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Brenda Cássia Silva de 

Orientador: ASSIS, Roberto Silva Araujo 

Demais Autores: PAULA, André Luís Silva de; SALUM, Victor Guimarães 

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. A inserção das informações já está sendo realizada através do ambiente 

administrativo, enquanto o Ambiente Virtual de Histologia está em desenvolvimento.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. 
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ENG027 - 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: CNPq 

Demais Autores: PINTO, Daiene Lemes; RODRIGUES, Ana Paula dos Santos; FERNANDES, 

David Maikel 

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. O óleo extraído foi aquecido à 70°C em rota evaporador durante 30 minutos, logo em 

seguida foi deixado em temperatura ambiente. Após esfriar foi adicionado metanol na proporção 

10:1, metanol:óleo, para a reação acelerar foi adicionado ácido sulfúrico como catalisador na 

concentração de 1% em relação ao óleo. A mistura foi deixada durante 4 horas em refluxo e por fim 

decantando. Terminada a decantação, foram realizadas 5 lavagens com água à 80°C, obtendo assim 

o óleo para a produção de biodiesel. Assim, 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, que foi adicionado ao óleo em  

aquecimento e agitação mantidos 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 1:6 

de óleo:metanol e 0,25g de KOH. Como o produto final foi composto por 2 fases: fase superior 

composta pelo biodiesel impuro, 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. E encontrou-se um rendimento de 

61,38%.  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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ENG028 - Testes sobre o aumento do conforto térmico no interior do ambiente 

construído, através da cobertura de telha de fibrocimento 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Rodolpho Felix de 

Orientador: RITT, Humberto 

Demais Autores: BORGES JUNIOR, Julio Cesar; MARTINS, Douglas Claiton 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBITI 2015/007 

 

 

A demanda por métodos de resfriamento em países tropicais, como o Brasil, são muito comuns 

devido à temperatura elevada em grande parte do ano. Muitos são os métodos para amenizarem 

esse problema como o uso de ventiladores e ar-condicionado que tem como problema principal o 

gasto energético. Para reduzir a utilização desses sistemas supracitados o resfriamento evaporativo 

pode vir como uma opção cabível. Segundo Rivero (1985, p. 15), a refrigeração evaporativa 

consiste na retirada de calor através da evaporação de água que ocorre quando a mesma ganha 

calor, ao retirar do ambiente sob a forma de calor latente. O sistema 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. De acordo com Camargo (2003, 

p. 20), o resfriamento evaporativo ainda tem como atrativos o consumo baixo de energia, 

facilidades de manutenção, instalação e operação. Não agride o meio ambiente por não utilizar 

gases CFC ou HFC. Por trabalhar com renovação total do ar o sistema elimina a recirculação e 

proliferação de fungos e bactérias, problema constante em outros sistemas de condicionamento de 

ar. Além das positividades apresentadas aqui o sistema ainda conta com a vantagem da economia 

de água, uma vez que a mesma a ser utilizada será totalmente coletada da chuva. Foram utilizados, 

na execução dos testes de temperatura, tubulações de PVC e mangueira com as devidas conexões 

para levar a água da torneira até a cobertura e termômetros de bulbo e laser para aferir a variação 

ocorrida tanto dentro dos protótipos quanto na parte externa. Os resultados foram bastante 

variados no decorrer dos testes realizados ao longo dos meses de Dezembro à Março. O sistema 

pode ser compensativo dependendo da forma que ele seja empregado e em como se levará a água 

até o telhado. A utilização de uma bomba, sendo ela devidamente dimensionada, pode ser uma 

opção mais econômica do que um ventilador de 60W por exemplo e consequentemente mais 

econômico do que um ar-condicionado, entretanto, o conforto gerado pode não ser tão sentido. 

 

Palavras-chave: Temperatura. Teste. Água. 
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ENG029 - A acessibilidade e inclusão na Universidade de Uberaba 
 

 

Apresentador: PAIVA, Fernanda Silva 

Orientador: RITT, Humberto 

Bolsa: UNIUBE 

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 deficiências. Qualquer que seja o ambiente público, o mesmo tem de estar de acordo 

com as normativas previstas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assegurando a 

acessibilidade a todos e viabilizando dimensões adequadas à sua promoção. Os espaços 

universitários são vistos como ambientes propícios para a convivência com a diversidade. Partindo 

deste princípio, devem apresentar condições de acesso e deslocamento, com autonomia e 

segurança, para todas as pessoas que apresentam deficiências ou mobilidade reduzidas, 

contemplando, desta maneira, o acesso de todas as pessoas à educação. Essa educação inclusiva 

poderia promover condições para se ter uma sociedade também inclusiva. Através de pesquisas 

bibliográficas e visitas no Campus, 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. Analisando a estrutura do Campus 

Aeroporto da Universidade de Uberaba, pudemos detectar algumas falhas na estrutura e instalações 

do Campus. Dentre elas podemos citar: rampas sem corrimão de apoio; pequena quantidade de 

rampas, fazendo com que o cadeirante precise deslocar grandes distâncias; Ausência de sinalização 

tátil direcional para deficientes visuais (em alguns locais do campus); alguns banheiros não possuem 

portas largas, de acordo com as normas da ABNT, para cadeirantes; Ausência de profissionais nas 

salas de aula, especializados em libras; dentre outros. Pudemos concluir com este estudo, que 

apesar de a Universidade já estar fazendo algumas modificações e melhorias no campus, no que diz 

respeito à acessibilidade, algumas mudanças ainda precisam ser feitas, como: rampas para facilitar 

o acesso dos usuários portadores de algum tipo de deficiência em toda a área do campus, 

nivelamento de pisos, profissionais especializados para atender esses usuários, entre outros. 

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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ENG030 - Estudo e implementação de um estimador neural aplicado na 

identificação de sistemas dinâmicos 
 

 

Apresentador: PARREIRAS, Carivaldo Gontijo 

Orientador: LUCAS, MARCELO 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Elétrica 

Projeto: PIBITI 2016/015 

 

 

O processo de destilação é uma operação unitária fundamental na obtenção do etanol e consiste em 

separar a mistura líquida proveniente do processo fermentativo, no qual ocorre a transformação dos 

açúcares em álcool, por meio do metabolismo das leveduras que estão contidas no fermento. Esses 

aparelhos são conhecidos pelas dificuldades encontradas no projeto de seus sistemas de controle. 

Estas dificuldades são resultantes das características do processo, como: comportamento dinâmico 

complexo, não linearidades e forte interações entre as malhas de controle, restrições de projeto, 

elevadas constantes de tempo e atrasos quando comparado a outros processos químicos, influência 

na formação de transientes pela qualidade da mistura a ser destilada, dentre outras. Por outro lado, 

os sistemas que envolvem técnicas de controle avançados, tais como preditivo e adaptativo, 

necessitam do modelo dinâmico do processo a ser controlado em sua estrutura. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho é encontrar um modelo computacional que reproduza o comportamento de 

uma coluna de destilação de etanol. O trabalho teve início com a coleta dos dados das entradas e da 

saída da coluna de destilação de etanol. Foi realizado o pré-processamento dessas variáveis, 

buscando eliminar possíveis inconsistências no conjunto de dados. A taxa de amostragem utilizada 

foi de 5 amostras/minuto e forma um total de aproximadamente 6000 amostras, o que corresponde 

a 20 horas de aquisição. Analisando o resultado da correlação cruzada entre todas as variáveis 

candidatas, definiu-se a abertura da válvula do vinho, pressão na coluna A e temperatura na coluna 

B2, como possíveis variáveis de entrada, tendo-se como saída da rede a densidade do etanol. 

Definiu-se o modelo NNARX para a rede neural a ser utilizada como estimador. Esta escolha foi feita 

considerando que colunas de destilação são sistemas dinâmicos e não-lineares. Após a escolha da 

arquitetura da rede a ser utilizada como modelo de inferência, foi realizada a simulação e validação 

do modelo proposto por meio do software de simulação MATLAB.  Após coletar, processar e analisar 

os dados, foram realizados diversos treinamentos com diferentes topologias de redes neurais 

NNARX. A diferença entre elas está no número de entradas, de regressões, e neurônios da camada 

oculta, sendo aqui realizadas 72 simulações no total. A topologia com melhor índice de desempenho 

foi obtida pela rede composta de 10 neurônios na camada escondida, 4 regressões nas entradas e 

erro MSE = 7,440x10-8. Aqui foi investigado o uso de redes neurais na obtenção de modelos 

dinâmicos multivariáveis não-lineares, com atrasos de transporte. Observou-se que os detalhes 

específicos envolvidos no projeto de uma rede neural multicamadas dependem da aplicação de 

interesse. Notou-se a grande importância das etapas de escolha, coleta e pré-processamento dos 

dados, visto que estas são fatores determinantes para um alto ou baixo grau de generalização das 

RNAs, influenciando diretamente os resultados obtidos. 
 

Palavras-chave: Redes neurais. Identificação de sistemas dinâmicos. Coluna de destilação. 
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ENG031 - Estudo sobre as propriedades físico-químicas do biocombustível obtido 
 

 

Apresentador: PINHEIRO NETO, José Vaz 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: CNPq 

Demais Autores: FERREIRA, Thainá Kuetlin Silva 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/003 

 

 

O biodiesel faz parte do ciclo ecológico e pode ser usado puro ou misturado com o diesel mineral do 

petróleo em qualquer proporção, sem a necessidade de modificações dos atuais motores a diesel 

fabricados no Brasil. Esse combustível pode ser produzido a partir de qualquer óleo vegetal ou 

animal. Dentre as sementes mais usadas, o pinhão manso (Jatropha curcas L.), pode ser cultivado 

para a produção de biodiesel, sendo uma espécie nativa, da família das euforbiáceas, exigente em 

insolação e com resistência a seca que hoje não apresenta qualquer aplicação econômica, mas que 

segundo Carnielli (2003), é uma planta viável para a obtenção do biodiesel, pois produz, no mínimo, 

duas toneladas de óleo por hectare/ano, levando de três a quatro anos para atingir a idade 

produtiva, que se estende por 40 anos. Neste segundo ano de projeto teve como objetivo efetuar o 

biodiesel das misturas e desta forma determinar as propriedades físico-químicas dos 

biocombustíveis. Antes de iniciar a transesterificação é necessário preparar uma mistura binaria 

entre o óleo de pinhão manso e o sebo bovino, as proporções foram 1 de pinhão manso para 1 de 

sebo bovino, 2 de pinhão manso e 1 para sebo bovino e 1 de pinhão manso para 2 de sebo bovino. 

Aqueceu-se a mistura até 100°C e colocou em um balão volumétrico adicionou-se etanol e hidróxido 

de potássio para este servir de catalisador, assim o sistema ficou sobre agitação de 510 rpm sobre 

um tempo pré-determinado, o balão foi levado para um banho de gelo. Para a separação completa a 

mistura foi decantada por vinte e quatro horas. Com a retirada do glicerol a camada de ésteres foi 

lavada com uma solução de sulfato de sódio, o biodiesel foi seco em uma estufa por cerca de 1 hora 

a uma temperatura de 105°C e em seguida foi filtrado com sulfato de sódio anídrico. A primeira 

mistura binaria que seguiu a proporção de 1:1 apresentou índice de acidez 1,1742 mgKOH/g, índice 

de iodo 112,64 gI/100g, índice de saponificação 198,74 mgKOH/g, cinzas 0,39% da massa, 

densidade 0,9267 e rendimento de 91,4%. A mistura binaria que seguiu a proporção 2 pinhão 

manso para 1 de sebo bovino apresentou índice de acidez 1,1985 mgKOH/g, índice de iodo 113,15 

gI/100g, índice de saponificação196,72 mgKOH/g, cinzas 0,38% da massa, densidade 0,9271e 

rendimento de 92,4%. A mistura binaria que seguiu a proporção 1 pinhão manso para 2 de sebo 

bovino apresentou índice de acidez 1,1354 mgKOH/g, índice de iodo 111,74 gI/100g, índice de 

saponificação 200,36 mgKOH/g, cinzas 0,4% da massa, densidade 0,9281 e rendimento de 91,2%.   

Com o termino deste estudo pode-se concluir que apesar das matérias primas apresentarem 

características que não são desejadas em um biodiesel é possível adequá-las através de 

tratamentos. Os resultados obtidos demonstram que o ponto de maior variação é o rendimento, pois 

o índice de acidez que é o único que está fora das determinações da ANP apresenta uma diferença 

pequena de uma mistura para outra, assim a mistura de 2 Pinhão manso para 1 de sebo bovino é a 

melhor opção pois possui um rendimento elevado, o menor conteúdo de impurezas, e devido a 

presença do sebo bovino irá apresentar um alto valor energético. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Pinhão manso. Sebo bovino. 
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ENG032 - Estudo das propriedades físico-químicas do biodiesel de óleo de nabo 

forrageiro em mistura com óleo de soja e o biodiesel obtido pela mistura do óleo 
de nabo forrageiro com sebo bovino 
 

 

Apresentador: PINTO, Daiene Lemes 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Bolsa: CNPq 

Demais Autores: RODRIGUES, Ana Paula dos Santos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/001 
 

 

O biodiesel é uma proposta de combustível renovável e alternativo, que pode ser produzido a partir de 

diversos tipos de óleo vegetais, até mesmo do óleo vegetal residual de fritura e além disso, da gordura 

animal. Por ter propriedades físicas semelhantes à combustíveis derivados do petróleo, principalmente do 

diesel, o biodiesel vem sendo propício na substituição deste. Na maior parte do mundo o biodiesel é 

gerado por meio da reação de transesterificação de triglicerídeos de óleos vegetais aplicando diversos tipos 

de catalisadores, como por exemplo, os catalisadores ácidos ou básicos. Realizar o estudo da extração do 

óleo do nabo forrageiro e a posterior produção de biodiesel a partir do óleo do nabo forrageiro, misturas 

binárias de óleo de soja e de sebo bovino, através do processo de transesterificação etílica em catálise 

alcalina. Estudar a otimização de todo o processo de transesterificação, demonstrando a melhor mistura 

para a produção de biodiesel. Métodos para determinação dos índices: - Índice de Iodo: Transferiu-se 0,2g 

de óleo para o frasco de âmbar de 100,0 mL e adicionou-se 10,0 mL de CHCl3 para a dissolução. Em 

seguida adicionou-se 25,0 mL de solução de cloreto de iodo, tampou-se o frasco e deixou-o em repouso 

ao abrigo da luz durante 15 minutos, sob ocasional agitação. Em seguida, transferiu-se esta solução para 

um Erlenmeyer de 250,0 mL e adicionou-se 30,0 mL de KI a 15% e 100,0 mL de H2O, nessa ordem. Em 

seguida titulou-se o iodo liberado com Na2S2O3 0,1M. Próximo à viragem, a solução titulada adquiriu cor 

amarelo pálido, juntou-se 3,0 mL de solução de amido 1% e prosseguiu titulando até o desaparecimento 

da cor azul; - Índice de acidez: Colocou-se no Erlenmeyer de 125,0 mL 2,0 g de óleo, adicionou-se 25,0 

mL da solução neutra de éter etílico- álcool (2:1) e agitou. Adicionou-se 2 gotas de fenolftaleína e titular 

com solução de NaOH 0,1M até a coloração rósea e então, realizou-se os cálculos. A determinação 

experimental da viscosidade cinemática é efetuada pela medição do tempo de escoamento de um volume 

de biodiesel, fluindo sob gravidade, através de um viscosímetro capilar de vidro calibrado, na temperatura 

de interesse. O procedimento experimental realizado deve ser analisado para estabelecer padrões de 

qualidade, fixando assim, os teores limites dos contaminantes que não venham prejudicar a qualidade das 

emissões da queima e desempenho do motor. Viscosidade e densidade são propriedades importantes no 

que diz respeito ao funcionamento de motores de injeção por compressão, o controle destas visa garantir 

um funcionamento adequado dos sistemas de injeção e bombas de combustível, além de preservar as 

características de lubricidade do biodiesel. A partir dos resultados encontrados foi possível proceder à 

produção do biodiesel, visto que estes foram favoráveis e de acordo com a lei atual, obtendo assim um 

biodiesel a partir de misturas binárias, que além de contribuir para o meio ambiente, é viável e econômico. 

O uso de biodiesel como combustível tem sido muito favorável em todo o mundo. Devido à sua grande 

contribuição ao meio ambiente, reduzindo assim, os níveis de poluição ambiental, e, como fonte de 

energia renovável na substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo. 
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A Stomoxys calcitrans, popularmente conhecida como mosca dos estábulos, é uma praga que afeta 

a pecuária brasileira. O objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência de larvas da mosca dos 

estábulos às diferentes concentrações de solução de óleo de Nim, adicionado à vinhaça e melaço, 

comparativamente ao tratamento convencional térmico, à base de água e vinhaça. Considerou-se a 

temperatura 30°C crítica para o desenvolvimento das larvas, bem próximo às condições ambientais, 

mantendo-se essa condição para os demais tratamentos, que foram inclusive umedecidos com 

vinhaça. O óleo foi extraído da árvore Nim com uso do aparelho Soxlet e emulsificado com tween 80 

em diferentes concentrações desejadas, de 1,0; 2,0; 5,0;10,0 e 20,0 g/L. Após a coleta dos dados, 

foi realizado um estudo estatístico com os dados de sobrevivência das larvas em diferentes 

situações testadas. Para isso utilizou-se a variável aleatória não negativa T, a função de 

sobrevivência s(t), a função de densidade  de probabilidade (t) e a função taxa de falha h(t). As 

larvas dos recipientes expostos à 10°C, sobreviveram entre 24 e 48 horas, enquanto as que foram 

expostas à 30°C apresentaram maior tempo de falha, entre 72 e 96 horas. O resultado permite 

afirmar que as temperaturas mais amenas (próximas a 10°C), dificultam o desenvolvimento larval. 

O substrato preparado com vinhaça e água, favorece o desenvolvimento larval da mosca dos 

estábulos, indicado pelo maior tempo de falha (120 horas após o início do experimento), 

aumentando o potencial de tratamento com alta temperatura (30°C) e umidade elevada. Com o uso 

do óleo de Nim, o tempo de falha que era de 96 horas, passou a ser de 48 horas, demonstrando que 

o óleo de Nim, mesmo em concentrações mais baixas, de 1g/L, é eficaz no controle larval da mosca 

dos estábulos. A sobrevivência de larvas da mosca dos estábulos, se dá principalmente em 

condições de alta temperatura ambienta (30°C) e presença de umidade. Em condições de menor 

temperatura (10°C) e sem água, obteve-se menor sobrevivência desses indivíduos. O uso da 

vinhaça favoreceu prontamente o desenvolvimento larval, devido a sua composição rica em 

açúcares. No intervalo de 48 horas, a sobrevivência de larvas de mosca dos estábulos apresentou 

uma queda brusca (de 93,9% para 20,0%), devido principalmente às taxas de falhas ocorridas 

nesse período, nos tratamentos com óleo de Nim. A taxa de falha para os tratamentos com óleo de 

Nim, mesmo em concentrações mais baixas (1g/L) esteve próxima de 48 horas, devido à ação da 

azadiractina, composto ativo da árvore Nim, na inibição do crescimento larval da mosca dos 

estábulos. O emprego do melaço no experimento, associado ao óleo de Nim não alterou a taxa de 

falha desse composto. 
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No setor agrícola, como em outros setores da economia, o crescimento do uso das tecnologias da 

informação teve início há cerca de vinte anos. Este crescimento ocorreu em duas áreas bem 

distintas: na gestão agrícola e na automação de processos e controle on-board de máquinas e 

equipamentos. Na agricultura de precisão, tornou-se imprescindível o uso da tecnologia de 

informação devido à existência de grande quantidade de dados disponíveis. Esses dados são 

provenientes de várias fontes instaladas no campo, tais como equipamentos agrícolas, solo, 

sensoriamento remoto, dentre outros. Além disso, esse grande volume de dados demandam uma 

grande capacidade computacional e de análise. Sendo assim, os sistemas agrícolas de gestão da 

informação devem levar em conta essas restrições, ou seja, se houver um aumento na 

complexidade das Tecnologias de Informação, os recursos computacionais disponíveis também 

deverão ser aumentados. Dessa forma, novas tecnologias baseadas em sistemas computacionais e 

aplicadas às atividades rurais têm sido propostas. Com base nesse contexto, este trabalho tem 

como propósito desenvolver um sistema de aquisição de dados climáticos e ambientais, para ser 

aplicado em projetos envolvendo agricultura de precisão.Inicialmente, para alcançar os objetivos 

propostos, a metodologia de trabalho empregada consiste na realização de uma ampla revisão 

bibliográfica em artigos científicos, dissertações e bibliografia clássica, recorrendo aos principais 

periódicos nacionais e internacionais. Em um segundo momento, os estudos realizados na etapa 

anterior fornecerão todo embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do sistema de 

aquisição de dados. As principais atividades desenvolvidas nesta etapa foram: recepção dos dados 

oriundos do sistema dedicado via wireless; armazenamento no banco de dados da planta (histórico); 

projeto da interface com o usuário; implementação de rotinas de análise, tais como análise de 

resíduos, análise de variabilidade, concentração, correlação, covariância, dentre outros; verificação 

da funcionalidade e desempenho do sistema de aquisição. Após toda a criação do site e do banco de 

dados, o sistema recuperou e armazenou, com sucesso, os dados enviados pela parte física, e 

conseguiu gerar gráficos por meio dos quais constatou-se que sua precisão é similar a um sistema 

de uso profissional, diferindo apenas no fato de que se constrói o gráfico realizando a média de 

todos as leituras no intervalo de uma hora e plota apenas como um único ponto no gráfico.Aqui foi 

investigado, a possibilidade de coletar dados e disponibilizá-los via web para que outros possíveis 

trabalhos possam utilizá-los de forma fácil. Também se observou que é possível construir gráficos 

que mostram como algumas variáveis – como temperatura (ºC), pressão (kPa), Umidade do ar (%) 

e do Solo (%) – se comportam a cada hora. 
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A agricultura de precisão obtém melhor performance com o uso da tecnologia, onde as variáveis 

ambientais e meteorológicas são provenientes de várias fontes instaladas no campo, tais como 

equipamentos agrícolas, sensoriamento remoto, dentre outros. O principal objetivo deste trabalho é 

desenvolver um estudo sobre as tecnologias disponíveis relacionadas a sistemas embarcados, com 

possibilidade de implementar um dispositivo configurável de aquisição a ser utilizado em um 

ambiente agrícola, capaz de coletar dados meteorológicos e ambientais. O percurso metodológico foi 

construído a partir da pesquisa científica, com intuito de desenvolver um protótipo da estação 

meteorológica. Foi realizado, primeiramente, um levantamento bibliográfico para embasar-se nos 

conteúdos de sistemas embarcados. Logo após, um estudo sobre o sensoriamento remoto e seus 

dispositivos foram destacados para conhecer seus funcionamentos. Desse modo, iniciou-se a 

construção do protótipo, com as técnicas e percursos aprendidos. O trabalho revelou que a estação 

Arduino consegue medir variáveis ambientais e meteorológicas, de forma eficiente, e, quando 

comparada com outra estação meteorológica, apresenta resultados satisfatórios e muito 

aproximados de uma estação profissional, uma vez que aspectos diversos como local, instalação e 

diferentes tipos de sensores influenciam nas respostas das medições. De forma geral, os sensores 

inseridos na estação Arduino mostraram medições próximas de uma estação profissional, com média 

de valores aproximados de até 98% dessa comparação. Dessa forma, fica evidente que a 

engenharia, aliada a meios tecnológicos, contribui em diversas áreas, proporcionando inovações e 

resultados para aqueles que buscam soluções para suas adversidades. 

 

Palavras-chave: Estação meteorológica. Sistemas embarcados. Arduíno. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 162 

ENG036 - Estudo da obtenção do biodiesel por transesterificação metílica e etílica 

usando a mistura binária do óleo de nabo forrageiro e o óleo de soja 
 

 

Apresentador: RODRIGUES, Ana Paula dos Santos 

Orientador: BEGNINI, Mauro Luiz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2015/001 

 

 

De acordo com DAMBISKI (2007), o processo de transesterificação tem sido o método mais 

empregado na produção de biodiesel, pois a partir dele se é possível diminuir consideravelmente os 

problemas associados à combustão de óleos vegetais no estado bruto. São resolvidos problemas 

como a baixa qualidade de ignição, ponto de fluidez elevado devido aos altos índices de viscosidade, 

buscando a geração de um combustível muito semelhante ao óleo diesel convencional. Nesse 

contexto, objetivou-se a obtenção de biodiesel utilizando metanol e etanol como agentes 

transesterificantes e hidróxido de sódio como catalisador, juntamente com a mistura binária do óleo 

de nabo forrageiro com o óleo de soja de forma a estudar o rendimento da reação e, ainda, 

caracterizar o produto obtido segundo parâmetros físico-químicos e, também, através de técnica 

termogravimétrica. Aquecer até 40-55°C, sob agitação mecânica durante 1h, 92g de óleo de nabo 

forrageiro. Colocar em um balão de reação de 500 mL com fundo redondo e reservar. Pesar 58,7 g 

de álcool (etanol anidro) e 0,7 g de NaOH P.A. em um erlenmeyer. Dissolver o catalisador, NaOH em 

etanol. Após total dissolução transferir para o balão de fundo redondo junto ao óleo aquecido. 

Conectar o balão ao evaporador rotativo. Ao final da reação remover a glicerina, utilizando um funil 

de decantação e determinar sua massa em uma balança analítica. Colocar o biodiesel em um funil 

de decantação e lavar com 20 mL de água destilada e retirar do funil o sabão, a glicerina, o 

catalisador e o álcool. Resultados de quantidade e condições usuais média aproximadas previamente 

estudadas para a produção do biodiesel utilizando uma mistura binária: a quantidade consumida de 

álcool para produção de 1.000 litros de biodiesel: Rota metílica 90 litros e a rota etílica 130 litros. O 

preço médio do álcool, U$$/Kg: Rota metílica 190 U$$/Kg; Rota etílica 360 U$$/Kg. O excesso 

recomendado de álcool, recuperável, por destilação, após reação: Rota metílica: 100%; Rota etílica: 

650%. A temperatura recomendada: Rota metílica: 60°C e rota etílica 85°C. O tempo de reação: 

Rota metílica: 45 min; Rota etílica: 90 min. A tendência mundial é de se realizar a transesterificação 

em meio básico, por questões econômicas e tecnológicas. O álcool mais utilizado é o metanol, 

derivado do petróleo, devido às facilidades cinéticas que proporciona à reação. Entretanto, o Brasil é 

um dos maiores produtores de álcool etílico, oriundo da biomassa, e este é um fator que estimula 

estudos de seu uso em substituição ao metanol. 
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Na atualidade, a maioria das empresas que buscam vantagens competitivas, melhorias continuas, 

certificações de normas técnicas, satisfação dos cliente e colaborados, reconhecem a importância 

dos treinamentos operacionais e os valorizam, pois acreditam que a capacitação dos funcionários 

proporciona uma integração de benefícios aos envolvidos. As empresas tem a percepção sobre o 

grau de importância dos treinamento mas embora pareça simples, um treinamento não planejado e 

elaborado sem técnicas, pode ocasionar complexidade e ruídos entre o emissor e o receptor, 

podendo ocorrer conflitos internos ou dependendo dos fatos, externos que atingirão clientes e 

fornecedores. Assim, mediante ao contexto exposto, a pesquisa de iniciação cientifica ofertada com 

o objetivo de estimular e entender os mecanismos de criação, planejamento e condução dos 

programas de treinamentos e educação às equipes operacionais no chão-de-fábrica. Nesta pesquisa 

ainda em andamento, é esperada a percepção da realidade das organizações quanto à prática de 

treinamentos e de educação a colaboradores e o entendimento dos fatores que levam uma 

organização a treinar. Inicialmente, é projetado para uma pesquisa de revisão de leitura 

referenciando o tema nas organizações e um entendimento sobre as melhores práticas de criação e 

efetivação de treinamento serão levantadas. Em seguida, uma estratificação dos melhores métodos 

de treinamento em uso para a sugestão e apresentação de um modelo conceitual de treinamento 

para as equipes que trabalham no chão-de-fábrica serão fichadas, e organizadas cronologicamente 

para permitir o entendimento e evolução dos programas de treinamento e de educação. Ao final, um 

modelo conceitual de treinamento será discutido e apresentado para a comunidade acadêmica a 

partir desta revisão. É esperado com a pesquisa a consolidação de um modelo conceitual de 

treinamento e educação às organizações, alinhado às boas práticas discutidas na literatura. A 

hipótese inicial de efetividade da gestão de pessoas integradas à gestão da qualidade é que as 

organizações tendem a sistematizar treinamentos com o discurso da melhoria. Outra hipótese a ser 

levantada é o uso dos treinamentos para qualificar e preparar colaboradores nos processos de 

certificação e de organização do ambiente de trabalho. Nesta hipótese, a gestão de pessoas utilizaria 

dos mecanismos disponíveis na NBR ISO 9001:2015 para a capacitar buscando a competência 

necessária para a execução de um processo; a conformidade de requisitos; a competência e a 

padronização de tarefas. 
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Os transformadores exercem papel fundamental no funcionamento das redes de energia, por 

ajustarem os níveis de tensão de seus circuitos, utilizando estruturas monofásicas ou trifásicas. E 

um desafio para os agentes dos sistemas elétricos é a busca por dispositivos de alto desempenho 

com baixa taxa de consumo de energia. Por isso, esforços são necessários no sentido de melhor 

compreensão do funcionamento e representação dos dispositivos para torná-los mais eficientes. 

Dessa forma, para compreender o funcionamento desses dispositivos é necessário à realização de 

testes e ensaios que também são necessários para obtenção de seus parâmetros de circuito 

equivalente que é útil na solução de problemas correlatos ao rendimento e a regulação em tensão. 

As publicações a respeito de transformadores são diversificadas e muito já se sabe de seus 

princípios de funcionamento, aspectos operacionais e aplicação. Porém, quando se trata das 

atividades práticas, a literatura é mais restrita dificultando a realização de ensaios. Nesse sentido, o 

presente trabalho tem como objetivo a obtenção de roteiros para direcionar e conduzir ensaios em 

laboratório, buscando melhorar a compreensão do funcionamento de transformadores, 

principalmente no aspecto prático. Incluindo a pesquisa bibliográfica teórica, e envolvendo também 

a análise e ajustes de roteiros de montagens práticas. E assim, ensaios foram efetuados utilizando 

um transformador monofásico de potência de 100 VA, 127V/12V, 60 Hz e um transformador trifásico 

de potência de 1,5 kVA, 220V/110V, 60Hz. Esses testes foram realizados empregando de varivolt de 

potência de 5 kVA com saída que varia de 0 a 220V para ajustar a aplicação de tensão. Com o 

estudo da teoria básica de transformadores alcançamos a compreensão do funcionamento, da 

transformação dos níveis de tensão e sua representação por meio de um circuito elétrico 

equivalente. Para obtenção desse circuito foram realizados os testes a vazio e de curto circuito 

utilizando os roteiros adaptados para utilização dos equipamentos e instrumentos disponíveis. Com 

os dados obtidos desses ensaios foi possível a realização dos cálculos e determinação dos 

parâmetros do circuito equivalente dos transformadores. Dessa forma, determinamos os parâmetros 

do ramo de magnetização que são: o RM, que é a resistência associada ao núcleo de ferro e o 

parâmetro XM, que está associada ao fluxo magnético necessário para o funcionamento do 

transformador. Por outro lado, com o ensaio de curto circuito determinamos os demais parâmetros: 

R1 e R2 que são as resistências do enrolamento do primário e do secundário, respectivamente. E 

ainda os parâmetros X1 e X2 que são as reatâncias de dispersão associados aos enrolamentos do 

primário e do secundário. Por fim, os cálculos podem ser efetuados, determinando-se os parâmetros 

do circuito equivalente. Dessa forma pode-se desenhar o circuito equivalente assinalando os valores 

numéricos de seus parâmetros. 
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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. Perante o cálculo do volume médio de água pluvial precipitada captado (calculado 

a partir do nível pluviométrico mensal médio e da área total média dos telhados), calculamos o 

volume de água pluvial a ser captada. De acordo com o volume determinado, podemos determinar 

os materiais necessários para implantação do sistema (tubulação, reservatórios). O cálculo estimado 

do percentual de água potável economizado com a implantação do sistema alternativo de captação 

(depois de determinado o consumo da instituição para uso não potável e o volume a ser captado) 

determinamos a porcentagem de água potável a ser poupada. Para o orçamento da implantação do 

sistema, determinamos as dimensões e materiais a ser utilizado no sistema, orçamentamos os 

materiais e a mão de obra utilizada para instalação. Depois de determinada a porcentagem de água 

potável economizada, e o orçamento do sistema, conseguimos estimar o tempo para recuperação do 

investimento. A Escola possui uma área verde de aproximadamente 1000 metros quadrados, 

composta por gramado e flores ornamentais, que tem por consumo 250 mm de água por ciclo, o 

que faz necessitar um reservatório de 250 metros cúbicos, apenas para a irrigação do jardim. 

Devido a necessidade de um reservatório de 250 metros cúbicos somente para irrigação, não é 

considerado viável a implantação do sistema, por alto custo e por este motivo, aconselha-se 

incentivar a economia de água potável na educação dos alunos e colaboradores das instituições de 

ensino mencionadas no estudo, e futuramente, considerar a possibilidade de implantar sistemas de 

aproveitamento de água pluvial na construção de novas escolas. 
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Um dos grandes problemas ambientais enfrentado é impermeabilização do solo que dificulta a 

infiltração da água pluvial no solo em dias de grandes precipitações, aumentando a ocorrências das 

cheias. A cidade de Uberaba é frequentemente noticia em redes de jornais e televisão, em 

consequência das fortes chuvas e os impactos causados principalmente na região central. A 

distribuição generalizada de valores extremos (GEV) tem facilitado muitas aplicações e tem 

crescente aceitação para discrição dos eventos máximos naturais, principalmente dados de cheias 

máximas anuais. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é verificar a aplicabilidade da 

distribuição de GEV aplicada ao estudo da precipitação máxima na cidade de Uberaba localizada no 

estado de Minas Gerais calculando o seu período de retorno. Os dados climatológicos analisados são 

da cidade de Uberaba-MG, e os dados utilizados da estação meteorológica do INMET de uma série 

histórica de 52 anos de precipitação. Foi realizada a análise das precipitações mensais e anuais e 

caracterizado dentro do ano hidrológico os eventos de maior intensidade pluviométrica. Em seguida 

foi feito um ajuste de probabilidade da distribuição de GEV através do método da máxima 

verossimilhança para determinação dos parâmetros através de um programa de otimização, e 

determinado três parâmetros (sigma, mu e eta). Feito o ajuste no software R e gerado 52 valores 

aleatórios da GEV seguindo os três parâmetros e assim calculado o período de retorno das 

precipitações máximas para ,2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos. Os valores aleatórios da função GEV com 

os parâmetros ajustados em milímetros foram: 147.27951, 88.53793, 109.19288, 108.90742, 

54.91805, 85.01361, 53.71517, 42.31443, 43.90784, 97.09313, 82.27026, 71.54821, 68.16840, 

42.28588, 68.05080, 100.36810, 108.88913,  67.31207,  98.62055,  64.60902, 137.67880, 

51.77850,  60.15718,  67.09746,  67.06697,  95.41190,  37.48020, 117.64604, 86.25305, 

67.33260, 34.41477, 89.50379, 54.52661, 82.24943, 95.04700, 74.64270, 105.12524, 134.36001,  

83.57860,  73.46334,  80.40792, 78.86904, 68.26813,  69.53910, 104.71253,  89.51618,  

89.36420,  81.7795, 64.83548, 46.00831, 115.44389 e 80.41040, com os valores e avaliados 

quantitativamente com um R² = 0,97. Os cálculos realizados das alturas máximas precipitadas 

diárias pelos respectivos períodos de retorno 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos dos quantis da distribuição 

de GEV foram de: 76.68663mm  97.82595mm, 110.24133mm, 121.09087mm, 133.74217mm e 

142.29017 mm. Os resultados mostram que houve um bom ajuste da distribuição de GEV para os 

dados da precipitação máxima de cada ano hidrológico da cidade de Uberaba, sendo consistentes as 

estimativas de precipitações obtidas pelo método da máxima verossimilhança.  O estudo do período 

de retorno é fundamental para a avaliação e projeção de sistemas hídricos como canais, vertedores, 

reservatórios, galerias de águas pluviais e outros, sendo hoje uma exigência de segurança para 

inundações.  
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A necessidade por materiais e processos compatíveis com o meio ambiente tem motivado o estudo cada 

vez mais intenso de materiais obtidos de fontes renováveis e o desenvolvimento de produtos recicláveis ou 

biodegradáveis. Uma grande quantidade de polímeros naturais e polímeros derivados da biomassa estão 

disponíveis e são utilizados para uma série de aplicações industriais. O amido é um polissacarídeo que 

apresenta elevado potencial de aplicação, considerando a possibilidade de modificar de forma significativa 

seu caráter altamente hidrofílico e as pobres propriedades mecânicas dos filmes de amido termoplástico 

(TPS). O presente trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar blendas de policaprolactona (PCL) e 

TPS. As misturas de TPS/PCL foram preparadas em uma extrusora monorosca à 140ºC, variando a 

proporção de cada material em 25%. As misturas foram caracterizadas por Espectroscopia de 

Infravermelho - FTIR-ATR, Termogravimetria - TGA e ângulo de contato. Para o preparo das misturas de 

TPS/PCL, pesou-se, aproximadamente, 25% da massa, em gramas, do TPS, já processado, colocou-se 

dentro do recipiente de mistura, posteriormente pesou-se,75% gramas de glicerina e colocou-se dentro do 

recipiente de mistura. Misturou-se manualmente, de forma que o TPS e o PCL ficassem totalmente 

misturados. Após realizar a homogeneização entre o TPS/PCL, colocou-se o material na extrusora para 

obtenção das blendas. O procedimento descrito foi realizado novamente, variando-se o percentual do 

peso, em gramas, dos polímeros. As blendas preparadas foram submetidas a testes para a realização de 

suas caracterizações, sendo elas: FTIR-ATR, Análise Termogravimétrica -TGA e Ângulo de Contato. Pode-

se perceber através do TGA um aumento considerável nas temperaturas de degradação em consequência 

do aumento da quantidade PCL na mistura, onde a melhor taxa de degradação foi constatada na mistura 

que leva 25% de TPS e 75% de PCL. Através dos resultados obtidos na análise do ângulo de contato pode-

se perceber que o ângulo de contato com a água variou. As gotas dos diferentes solventes se 

comportaram de maneira diferente em cada tipo de material. Os materiais com maiores proporções de 

PCL apresentam maior ângulo de contato, devido ao maior caráter hidrofóbico deste polímero. O inverso é 

observado para as maiores proporções de amido, pois este é mais hidrofílico. Portanto, a inserção de PCL 

na mistura melhora a resistência à água do material produzido, e pode ser positiva para aplicações onde 

há contato com água. A análise Termogravimétrica foi responsável por poder nos permitir observar as 

alterações na estabilidade térmica em consequência das misturas dos materiais. As blendas TPS/PCL 

apresentam características térmicas e de hidrofilicidade variadas, esse fato faz crer que este material pode 

ser usado futuramente como um novo tipo de polímero biodegradável. Como não há nada a respeito do 

material na literatura é necessário que sejam feitas mais caracterizações com o intuito de se compreender 

melhor o comportamento do material em diversas situações. 
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 Acidentes em rodovias acontecem diariamente, retirando a vida e deixando feridas centenas de pessoas. 

No Brasil, no ano de 2013, foram 186.474 acidentes nas rodovias federais do país, 8.415 mortos. 

Aquaplanagem é quando um veículo, desliza na pista ao passar por um fluido. Um motivo para a ocorrer, 

é a falha no sistema de drenagem local. O sistema de drenagem é o principal meio para escoamento da 

água da chuva, seu correto funcionamento é essencial para um bom desempenho da estrada. Este 

projeto realizou um levantamento dos dispositivos de drenagem atuantes na BR-050, Km 171, a fim de 

analisar a origem das falhas no escoamento das águas pluviais e métodos para corrigir o problema, visto 

que no trecho há um índice considerável de acidentes relatados devido à aquaplanagem. São 

apresentadas medidas para o melhoramento na durabilidade do pavimento, em sua funcionalidade e 

principalmente para a segurança dos usuários. Normas: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento de 

Estradas de Rodagem (DER/MG), Departamento de Obras Públicas (DEOP-MG). Identificou-se 

junto a concessionária da BR o trecho de maior incidência de aquaplanagem. Foi feito um evantamento in 

loco dos dispositivos de drenagem utilizados na construção do trecho estudado para conhecer a origem 

das falhas de drenagem, foi feito levantamento topográfico com auxílio do equipamento Estação Total, 

analises visuais do pavimento e da geometria da via, além da terraplanagem, pavimentação, e condições 

do solo do local. Analisou-se os resultados obtidos e as características técnicas do projeto já executado 

para, assim, apresentar os resultados. Após a análise feita pelo topografo Ronaldo através do 

equipamento estação total, concluímos que o trecho possui um defeito de execução, a inclinação de um 

lado da via é maior que o outro lado, sendo 2,5% de um lado e 5,7% no mesmo sentido de rolamento. 

Esse desnível do eixo da via até o bordo da mesma está acima do permitido. Outro fator identificado foi a 

utilização pelos veículos, de velocidades maiores do que as permitidas no trecho. Uma solução é retirar e 

escarificar a base e sub-base do solo para nivelar o trecho. Segundo orçamento realizado pela construtora 

Nobrega Pimenta, o custo da pavimentação em CBUQ é R$650,00 por m3; transporte R$0,65 o m3/km; 

remoção da manta de asfalto R$5,00 m2 e a escarificação e execução da base é de R$15,00 por m3. A 

estimativa é de R$370.000,00 por quilometro reconstruído. Executando o projeto de reconstrução, o 

custo de manutenção é R$3.000,00 por quilômetro. Outra possível solução seria um estudo para 

aumentar a quantidade de canaletas de drenagem ao longo do trecho estudado. Concluímos que são 

fundamentais o correto dimensionamento e a utilização adequada dos dispositivos de drenagem, além da 

correta aplicação da norma, possibilitando assim uma análise detalhada dos conceitos das rodovias e das 

demais modalidades de vias de transporte. Outro fator importante é o custo de uma rodovia, que não 

deve ser estimado apenas pelo valor da construção, mas por todos os custos relevantes de manutenção, 

reforço e reposição durante a vida útil esperada das estruturas.  
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Em populações de vegetais há uma interação entre as plantas, podendo gerar interferências. 

Pesquisas sugerem a exploração da alelopatia como alternativa de manejo de plantas infestante 

sendo, o controle dessa variedade geralmente feita pelo o uso de herbicidas. Notoriamente, 

enxerga-se nos aleloquímicos um recurso eficiente e natural para controle da espécie infestante na 

agricultura, de modo a preservar os recursos naturais, tais como: a água e o solo. Quanto às 

espécies consideradas alelopáticas, o eucalipto é capaz de produzir substâncias alopáticas vindas do 

seu metabolismo secundário e o nim possui inúmeras substâncias alelopáticas capazes de protegê-lo 

e oferecer-lhe resistência. O presente trabalho tem como objetivo identificar e testar substâncias 

capazes de produzir efeitos alelopáticos, através de reações químicas e utilizá-los como pesticidas 

naturais para o controle e manejo natural de pragas. O extrato de eucalipto foi obtido através da 

casca da planta previamente pesadas, sendo toda casca submetida à desinfecção e pesada para 

monitorar perda de massa da amostra, lavou as em água corrente para a total retirada dos resíduos, 

incubou a amostra em álcool 70% durante 1 minuto transferiu para solução de hipoclorito de sódio 

4% por 4 minutos, novamente em álcool 70% por 30 segundos e finalmente água destilada e secou-

as em estufa a 40°C.  Os ensaios foram divididos em um: onde a extração foi feita utilizando o 

Soxhlet utilizando três solventes separadamente, e são: hexano, metanol e etanol. Dos extratos 

secos preparou soluções nas concentrações 4, 2 e 1% (m/v) diluídas em solução Tween 80 a 4%, 

para comparação utilizou a mesma para o teste em branco, nesse ensaio pretendeu-se avaliar a 

influência das concentrações dos extratos secos nas soluções com relação aos seus respectivos 

solventes e no ensaio dois preparou as soluções da mesma maneira, porém pretendeu-se avaliar o 

método extrativo maceração, decocção e turbolização. E no ensaio três utilizou decocção e testou o 

tempo 30, 60 e 120 min e a solução foi preparada na concentração de 0,4% (m/v). Na germinação 

foram aplicadas as mesmas condições para todas as sementeiras e para identificação das 

substâncias alelopáticas utilizou reações para identificação de taninos, flavonóides, alcalóides e 

fenantreno. Os resultados foram lidos com três e sete dias para todos os ensaios. Nos resultados há 

um aumento na porcentagem de germinação nos ensaios dois e três. Demonstrando a influência das 

concentrações nos efeitos alelopáticos e o método de extração e o tempo pode gerar perda de 

compostos prejudicando sua ação no teste germinativo. Há possibilidade de se estabelecer uma 

faixa ideal de métodos para obtenção dos extratos e ainda a capacidade de efeito dos compostos 

sobre a cultura em estudo, visto que, no ensaio um a porcentagem de germinação com relação à 

fase inicial do teste foi reduzida quase que pela metade. 
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A acessibilidade é um direito de todo cidadão de ir e vir com segurança e conforto assegurado por 

pela lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000. A falta desse recurso tão importante nas ruas, 

instituições privadas e públicas gera transtornos ás pessoas que precisam dele para se locomover, 

impedindo a trajetória segura e de forma digna do cidadão, gerando assim o preconceito e a 

exclusão social. Visando isso, o projeto se compõem em analisar o Campus da UNIUBE 

(Universidade de Uberaba) neste segundo momento em relação a questão da acessibilidade e 

apresentar as melhorias que já foram feitas e propor algumas soluções que ainda faltam. Para isso, 

através da pesquisa de campus procuramos algumas melhorias que ajudaram a diminuir os 

obstáculos que possam prejudicar pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, convocamos os 

deficientes presentes e matriculados na instituição para uma entrevista para sabermos a opinião 

desse público alvo em relação as melhorias apresentadas, e como isso ajudou no seu dia a dia, e ao 

transitar pela universidade. Levantamos também, informações sobre um projeto estrutural voltado 

para acessibilidade no campus, e um projeto pedagógico que estaria sendo desenvolvido quando 

analisamos o campus no primeiro ano de desenvolvimento do projeto, para acolhimento dos 

deficientes, que podem ser alunos, professores ou visitantes da universidade. Com relação a opinião 

dos alunos matriculados na instituição que possuem algum tipo de deficiência ou pouca mobilidade 

física, todos mostraram felizes com as mudanças que estão sendo feitas, porém ainda questionaram 

da pouca estrutura de alguns blocos como o Z (Engenharias) e o X (Arquitetura) e da falta de outras 

melhorias para deficientes visuais. Enfim, no estudo realizado na UNIUBE (Universidade de Uberaba) 

sobre a questão da acessibilidade entre os anos de 2015 e 2017, observamos que a universidade 

evoluiu bastante nesses dois anos de projeto, mas ainda possui alguns pontos negativos em 

questão. Todos os blocos que foram analisados anteriormente no primeiro ano de pesquisa, 

apresentaram melhorias significativas. Concluímos que com todos esses recursos feitos e que ainda 

estão em andamento, a importância e relevância em se assegurar este tema a todas as 

universidades, escolas e faculdades do país, para que seja proporcionado aos alunos, professores, 

visitantes e principalmente às pessoas portadoras de deficiência física ou com pouca mobilidade um 

percurso que lhes ofereça segurança, conforto e autonomia.  
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Com as recentes mudanças no transporte público em Uberaba, a tarefa de se locomover entre 

determinadas regiões da cidade utilizando o sistema de ônibus pode ser confusa para pessoas que 

não o utilizam no seu cotidiano. Planejar esse trajeto pode gerar dúvidas no usuário, pois as 

informações, apesar de disponíveis na internet, não estão agrupadas em uma única página. A 

eficácia do transporte público está diretamente ligada ao conhecimento que seus usuários possuem 

sobre ele. Com os avanços tecnológicos e a popularização dos celulares smartphones é possível o 

desenvolvimento de um aplicativo que reúna todas as informações sobre o transporte público na 

cidade, fornecendo uma interface intuitiva que auxilie o usuário na descoberta de rotas dentro da 

cidade de Uberaba. O presente trabalho visa à produção de um aplicativo que forneça suporte para 

o sistema de transporte público local. Para o desenvolvimento do aplicativo foram definidas as 

etapas: análise das funções do aplicativo, coleta de dados, programação e testes. O usuário deve 

fornecer o local de início e destino. As principais informações fornecidas pelo aplicativo devem ser: 

tempo estimado até o destino; rota, tempo de caminhada e localização do ponto de ônibus mais 

próximo ao local atual do usuário, informando o endereço e um mapa; nome/linha do ônibus que ele 

deve utilizar e o horário estimado que ele passará pelo ponto; rota e tempo de caminhada do ponto 

de descida até o destino informado pelo usuário. Os dados foram coletados a partir do site da 

Prefeitura de Uberaba. As informações foram convertidas em um banco de dados. A ferramenta 

utilizada para a programação do aplicativo é o Android Studio. O livro “Google Android: Aprenda a 

criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK” foi utilizado como apoio para o 

desenvolvimento da aplicação mobile. O aplicativo foi desenvolvido com a principal função de 

fornecer rotas. Devido a dificuldades encontradas durante a programação, ele fornece apenas a 

localização dos pontos a serem utilizados e as rotas entre origem, destino e os pontos a serem 

utilizadas, incluindo a duração e as instruções necessárias. Estas informações são obtidas através da 

API do Google Maps. Apesar de fornecer uma forma simples de interação, as informações fornecidas 

ainda não são suficientes para uma utilização satisfatória. O sistema em sua forma atual não 

cumpre seu objetivo devido à insuficiência de informações sobre a rota calculada por ele. É 

necessário que os dados do banco de dados sobre o sistema de transporte coletivo sejam 

complementados e que haja, também, a inclusão dos horários fixados de partida das linhas da 

cidade de Uberaba. Após essa adição, é necessário que o algoritmo de busca seja refinado para 

selecionar a rota de menor tempo e informar, também, o horário em que o usuário pode utilizá-la. 

 

Palavras chaves: Android. Aplicativo. Seleção de rotas de ônibus. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 172 

ENG046 - Estudo das estratégias de redução de consumo de água 
 

 

Apresentador: SILVA, Leandra Mota da 

Orientador: SOUZA, Tiago Zanqueta de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBIC 2015/015 

 

 

As modificações na vida dos seres humanos estão sempre presentes, na qual pode ser observada no 

decorrer da história da humanidade. E a discussão dos problemas ambientais se faz necessária para 

que a sociedade pratique ações ambientais para melhoria da realidade ambiental. Assim, o objetivo 

da pesquisa aqui relatada foi o de promover a redução do consumo de água de uma escola estadual 

da cidade de Uberaba/MG por meio da realização de ações educativas que direcionassem para a 

construção de uma consciência ambiental coletiva. Espera-se que esse projeto possa adquirir 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. A metodologia da pesquisa foi dividida em duas partes: a primeira consistiu da 

revisão bibliográfica, com a finalidade de conhecer as produções existentes na área acampada pela 

presente pesquisa, especialmente no que diz respeito a construção de uma consciência ambiental 

coletiva e em torno da educação ambiental. A segunda foi a pesquisa-ação, que se deu respeitando 

as suas fases, a saber: diagnóstico, para levantamento dos problemas encontrados na escola, 

relativos ao consumo de água, seguida da fase problematização e tematização, para se discutir com 

a comunidade acadêmica os problemas levantados, para, posteriormente, propor a ação/intervenção 

e por último, realizar a avaliação da ação. Para a análise de dados, lançou-se mão de análises 

estatísticas dos dados relativos ao consumo de água pela escola, com o objetivo de comparar os 

períodos 2015-2016 e 2016-2017. Além disso, os dados também foram analisados por meio de 

algumas estratégias do método de "análise de conteúdo", por meio da eleição de categorias que 

foram discutidas. Com a realização da revisão bibliográfica foi possível conhecer diferentes ideias 

para reduzir o consumo de água nas escolas, em que a pesquisa contribui para ganho de 

conhecimentos sobre educação ambiental e ações educativas desenvolvidas em algumas instituições 

de ensino. Assim, foram realizadas intervenções na escola, como: visitas, construção de um painel 

para a divulgação de informações sobre o projeto, a criação de uma página nas redes sociais para 

interação dos pesquisadores com a instituição estudada, entre outros. Embora as análises 

estatísticas não permitam inferir que as intervenções realizadas foram significativas, a partir, desse 

trabalho foi possível concluir a importância da conscientização da comunidade escolar, em relação 

ao consumo de água, em que a educação ambiental inserida na escola é primordial para que os 

alunos possam se interessar por ações ambientais não só no meio escolar, mas em seu dia a dia, 

podendo ter sensibilização em relação às questões ambientais. 
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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. Perante o cálculo do volume médio de água pluvial precipitada captado (calculado a partir do nível 

pluviométrico mensal médio e da área total média dos telhados), calculamos o volume de água pluvial a 

ser captada; De acordo com o volume determinado, podemos determinar os materiais necessários para 

implantação do sistema (tubulação, reservatórios); O cálculo estimado do percentual de água potável 

economizado com a implantação do sistema alternativo de captação (depois de determinado o consumo 

da instituição pesquisada para uso não potável e o volume a ser captado) determinamos a porcentagem 

de água potável a ser poupada; Para o orçamento da implantação do sistema, determinamos as 

dimensões e materiais a ser utilizado no sistema, orçamentamos os materiais e a mão de obra utilizada 

para instalação; Depois de determinada a porcentagem de água potável economizada, e o orçamento do 

sistema, conseguimos estimar o tempo para recuperação do investimento. A instituição da pesquisa foi 

Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia em que possui uma horta de aproximadamente 1000 metros 

quadrados, que consome em média 250 mm de consumo de água por ciclo, o que faz necessitar um 

reservatório de 250 m³ de água, somente para a irrigação da horta. O Dimensionamento do Reservatório 

foi calculado através das ABNT NBR 12217:2017. A seleção feita a partir dos dados coletados e dos dados 

obtidos pela secretaria de educação de Uberaba. Consumo Médio Anual é 430,48 m³, Área do telhado é 

1807,10 m², Área de contribuição é 0,181ha, Precipitação Média Anual é 1769 mm, Coeficiente de Ronoff 

é 1, sendo assim, o Volume Disponível é 3.196,00m³. Para o dimensionamento do Reservatório, para 

isso, utiliza-se o método Azevedo Neto, assim temos: V=0,042*P*A*T, em que, V é o valor numérico do 

volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, expresso em litros L; P é o valor 

numérico da precipitação média anual, expresso em milímetros mm; A é o valor numérico da área de 

coleta em projeção, expressa em metros quadrados m²; T é o valor numérico do número de meses de 

pouca chuva ou seca. Meses de pouca chuva ou seca é 3meses (Junho, Julho e Agosto), Área verde é 

1000 m², Precipitação Média Anual é 1.768,58mm, Coeficiente de Ronoff é 1, Volume de água do 

reservatório é 222.841,24 litros, sendo encontrado o Volume do Reservatório 222,84 m³. Devido à 

necessidade de um reservatório de 250 m³ somente para irrigação, não é considerado viável a 

implantação do sistema, por alto custo e por este motivo, aconselha-se incentivar a economia de água 

potável desenvolvendo ações educativas em parcerias público-privado que fortaleçam práticas 

inteligentes de consumo de água, e futuramente, considerar a possibilidade de implantar sistemas de 
aproveitamento de água pluvial na construção de novas escolas. 

 

Palavras-chave: Água potável. Preservação. Conservação. 
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ENG048 - Estudo do sistema construtivo wood framing e as novas tecnologias 

desenvolvidas por este método na construção civil 
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Projeto: PIBITI 2016/011 

 

 

Devido ao excesso de poluição, degradação do meio ambiente e escassez dos recursos naturais, 

torna-se imprescindível a busca por métodos mais eficientes para a construção civil. O uso maior da 

madeira de reflorestamento, pode ser uma excelente alternativa para a sustentabilidade ambiental 

nos canteiros de obra futuros. Analisando os materiais e métodos usados na construção civil 

observamos que são feitos por processos que consomem muita energia, as matérias-primas são 

todas de fontes esgotáveis e que produzem muitos resíduos. O wood framing, sistema construtivo 

que tem como matéria-prima a madeira de reflorestamento industrializada é uma ótima alternativa, 

por ser um sistema leve, dinâmico e sustentável. - Revisão bibliográfica. - Análise dos métodos 

construtivos tradicionais usados no país em uma comparação  com o sistema wood framing;- 

Abordagem dos materiais envolvidos no wood framing;- Relação de empresas brasileiras 

especializadas;- Estudo completo das normas técnicas aplicáveis ao sistema wood framing;- 

Limitações e condições de uso;- Análise socioambiental e desempenho;- Custo-benefício. 

Compreender os benefícios decorrentes do uso da madeira na construção civil, enfatizando a 

viabilidade deste tipo de estrutura nos projetos arquitetônicos do Brasil e suas especificidades com 

relação à sustentabilidade econômica e ambiental neste meio. Analisar o método construtivo wood 

framing, apontando os novos produtos e tecnologias utilizados, fazendo uma comparação com 

outros métodos tradicionais. Durante os estudos foram relatadas informações importantes sobre o 

uso de estruturas de madeira no Brasil e no mundo. A tecnologia wood framing em países europeus 

e norte-americanos chega a ser responsável por até 90% do mercado da construção civil. No Brasil 

o método construtivo está em grande acessão, onde a empresa Tec-Verde, especialista na 

tecnologia, possui mais de 8000 m2  construídos através do programa Minha Casa Minha Vida, além 

de vários outros projetos pelo país. O wood framing reduz o uso de recursos hídricos em até 90%, 

diminui a produção de resíduos sólidos em 85%, trazendo sustentabilidade ambiental para os 

canteiros de obra. O processo construtivo é dinâmico com redução de tempo de construção em 

50%, e traz economia na execução de fundações de 80%, por ser um sistema leve e exigir 

fundações simples. O mercado da construção civil está passando por modificações importantes, 

onde todas as empresas têm buscado alternativas para o aumento da sustentabilidade 

socioambiental nos canteiros de obra. O wood framing tem seu uso crescente, proporcionando 

qualidade e dinamismo as construções, e ao mesmo tempo contribuindo com o meio ambiente. O 

método construtivo talvez seja uma opção para o fim do déficit habitacional no país em conjunto 

com a preservação da natureza. 

 

Palavras-chave: Wood framing. Estruturas de madeira. Sustentabilidade ambiental. 
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ENG049 - Levantamento bibliográfico e estudo de técnicas, aplicações e 

resultados de sistemas de inteligência artificial implantados no sequenciamento 
de proteínas relacionadas a diversos tipos de câncer 
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Atualmente, a utilização de técnicas de IA em pesquisas medicinais tem mostrado excelentes 

resultados devido ao fato de que seu funcionamento seja extremamente próximo ao comportamento 

humano. Os estudos e pesquisas que relacionam as duas áreas servem para ampliar a busca por 

especialistas na realização de trabalhos similares, aumentando as chances de novas descobertas. 

Essa pesquisa pondera-se com intuito semelhante; justifica-se como uma forma de esclarecer 

detalhes sobre o tema e então atrair mais estudos para casos similares. O objetivo final é realizar 

uma análise de diversos estudos, e compreender os resultados finais a fim de propor possíveis 

melhorias e também criar uma nova solução, caso necessário. Para esta pesquisa, foram realizados 

estudos de casos e revisões bibliográficas em publicações científicas aprovadas em congressos de 

autoria de diversos especialistas em bioinformática por todo o mundo. Como metodologia, foram 

analisados estudos que implementavam Inteligência Artificial nos mais diversos ramos de pesquisas 

do câncer de próstata e de colo de útero. Sendo assim, os resultados finais obtidos foram 

publicações de casos de técnicas que utilizavam não somente o sequenciamento de proteínas, mas 

que consideravam por exemplo a aplicação de técnicas baseadas na análise de imagens e também 

nos processos de anamnese durante as consultas de pacientes enfermos. Foram analisados três 

estudos de caso envolvendo dois tipos de câncer muito comuns na atualidade, colo de útero e 

próstata. O foco de análise foi o funcionamento e aplicação dos algoritmos criados para diagnóstico 

e tratamento por meio da manipulação de informações passadas pelo paciente, geralmente através 

de formulários, mas também por meio de exames baseados em imagens. Por meio das conclusões 

obtidas em cada trabalho, e analisando a estrutura de cada algoritmo, constatou-se que os mesmos 

em todos os casos tiveram alta porcentagem de eficácia. Além do mais, foi desenvolvido um código 

com propósito semelhante ao estudado: um Perceptron uni camada (algoritmo reconhecedor de 

padrões) foi criado para ilustrar o funcionamento básico de uma Rede Neural Simples aplicado no 

reconhecimento de padrões em imagens ginecológicas obtidas no tratamento do câncer de colo de 

útero. Ao final, o algoritmo conseguiu separar duas características principais aplicadas a ele. Por 

exemplo, ele reconheceu duas características iniciais diferentes entre si, e tratou isso como um 

padrão, criando uma separação de dados. 

 

Palavras-chave: Câncer. Inteligencia artificial. Colo de utero. 
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ENG050 - Extração e determinação da cafeína da casca de café 
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É notório o aumento de interesse em agregar valor à subprodutos. O aumento do resíduo gerado após o 

beneficiamento do grão é proporcional ao aumento da produção de café, isto é, a relação entre a obtenção 

do grão beneficiado e a casca de café é de 1:1. A cafeína é um estimulante psicomotor, que tem como 

principal propriedade estimular a atividade mental, aliviando o sono e a fadiga. Assim, o objetivo geral 

desse estudo é agregar valor à casca de café, utilizando-a como matéria-prima para extração de cafeína. 

Pesou e torrou-se por 5min, a 160°C, 100g de casca de café em uma estufa, moendo-as em seguida em 

um liquidificador e peneirando-as. Foram considerados volumes de 25, 50 e 100mL o meio extrator, 

utilizando cafeteira, pó da casca fervido junto com a água e adição de água quente no pó. Para os dois 

últimos meios extratores foi utilizado chapa de aquecimento a 92°C, seguido de filtração a vácuo. Para a 

execução de cada experimento foi pesado 5g de casca moída retida na peneira Tyler #48. Quanto a 

determinação de cafeína extraída, transferiu-se 20mL da solução extraída e acrescentou-se 500mg de 

MgO em um balão de 50mL. Inseriu-o em banho maria a 95°C por 30min. Retirou-se o balão do banho, 

deixando-o esfriar a temperatura ambiente. Pipetou-se 2mL da solução sobrenadante e 4mL de 

clorofórmio dentro de um funil de separação, agitando-o por 1min. Extraiu-se a fase de maior densidade, 

transferindo 2mL da solução para um tubo de ensaio. Este tubo foi colocado dentro da estufa a 65ºC por 

3h, para evaporação do clorofórmio. Inseriu-se 10mL de água dentro tubo e agitou-se por 1min. Leu-se 

absorbância da cafeína presente no tubo em um espectrofotômetro a 274nm, e sua concentração foi 

calculada a partir da sua curva de calibração. O teor de cafeína foi determinado pelo método do Instituto 

Adolfo Lutz modificado, na qual é relacionado a concentração de cafeína calculada, o volume da solução e 

a massa utilizada na extração. Obteve-se as seguintes porcentagens de cafeína extraída com os meios 

extratores: cafeteira, 0,027% (25mL), 0,038% (50mL) e 0,050% (100mL); água quente sobre o pó, 

0,021% (25mL), 0,030% (50mL) e 0,050% (100mL); e pó fervido com água, 0,025% (25mL), 0,040% 

(50mL) e 0,05% (100mL). Os resultados obtidos foram relativamente baixos e aproximados entre si. Isso 

pode ter acontecido devido a diferença de aparelhos utilizados, no caso, uma estufa ao invés de um 

torrefador, que poderia ter acarretado a sublimação da cafeína presente na casca, e a solubilidade total da 

cafeína restante no vegetal. No entanto, esperava-se que fosse obtido maiores teores de cafeína utilizando 

o meio extrator pó fervido junto com a água, uma vez que o pó permaneceu em contato com a água 

quente por mais tempo, até chegar a temperatura de 92°C, do que nos outros dois meios, favorecendo a 

solubilidade da cafeína. Ao analisar a proximidade dos resultados dos métodos, conclui-se que a melhor 

técnica utilizada, em função da energia gasta para aquecer a água, é a extração por pressurização em 

infusão de sólidos, cafeteira, pois o aquecimento da água dentro do reservatório é instantâneo. Por fim, 

deduz-se a hipótese de que o uso de um torrefador elevaria os teores de cafeína extraída, pois o tempo de 

estabilização da temperatura, após adição da casca, seria menor do que na estufa.  
 

Palavras-chave: Cafeína. Café. Extração. 
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ENG051 - Implementação de funcionalidades para aplicativo de auxílio na 

utilização do transporte público em Uberaba 
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A capacidade de se locomover na cidade é algo fundamental para a realização das diversas 

atividades do cotidiano. Os métodos de transporte, portanto, devem permitir que as pessoas 

possam acessar o espaço de forma plena (Vasconcellos, 2007). Com as recentes mudanças no 

sistema de transporte público em Uberaba, a tarefa de se locomover entre determinadas regiões da 

cidade utilizando o sistema de ônibus pode ser confusa. É possível utilizar o ônibus, dentro de 

Uberaba, de forma intuitiva? Observando os problemas e buscando ajudar a população, foi escolhido 

como tema o desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar nesta tarefa. O trabalho representa 

uma pesquisa ação e visa à produção de um aplicativo. Para o desenvolvimento do aplicativo foram 

definidas as seguintes etapas: análise das funções do aplicativo, coleta de dados, programação, 

desenvolvimento do banco de dados e testes. Para que o aplicativo possa auxiliar seus usuários, 

devem ser fornecidos origem e destino da rota e, se possível, o tempo disponível para chegada. Os 

principais itens que o aplicativo fornecerá são: tempo estimado até o destino utilizando o transporte 

público; rota necessária para realizar o trajeto; nome e horário do ônibus a ser utilizado. Os dados 

necessários foram coletados do site da Prefeitura de Uberaba. Foram mapeados manualmente todos 

os pontos de ônibus de cada linha, de acordo com a página de horários em tempo real, por meio de 

seu endereço, e as linhas que o utilizam. As informações foram organizadas em banco de dados, de 

forma que seja possível estimar a localização de cada ônibus, baseado no horário atual, no tempo 

estimado do trajeto entre cada ponto e nos horários de saída definidos nos dados encontrados no 

site da Prefeitura. O tempo estimado entre cada ponto será obtido a partir da página de horários em 

tempo real. Foi possível desenvolver um banco de dados aliado a uma lógica de programação, capaz 

de fornecer: rotas percorridas pelos ônibus do sistema de transporte, localização dos pontos de 

ônibus, rotas entre origem, destino e pontos a serem utilizados, com a duração e instruções 

necessárias para percorrê-las.  Apesar de fornecer o principal para que um usuário possa se 

locomover dentro da cidade, as informações fornecidas ainda não são suficientes para uma 

utilização 100% confiável, visto que o tempo calculado em que o ônibus leva de um ponto a outro é 

fixo no banco e não avalia o trânsito no momento da pesquisa. O sistema desenvolvido não atingiu 

seus objetivos devido a insuficiência de informações coletadas e armazenadas no banco e à 

necessidade de melhorias na programação. Paro isso, é necessário que os dados sejam 

complementados e reorganizados com a inclusão dos horários fixos de partida das linhas da cidade 

de Uberaba. Consequentemente, também é preciso que o algoritmo de busca seja tratado para 

selecionar a rota mais rápida e também o horário em que o usuário pode utilizar tal rota. 

 

Palavras-chave: Banco de dados. Aplicativo. Sistema de transporte. 
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A liteira tem relação direta com ecossistema florestal, através da interação e circulação de nutrientes para 

o solo e vegetais, promovendo a melhoria de sua qualidade, no processo de decomposição, O período 

necessário para promover a compostagem é determinado por indicadores que permitem visualizar o 

processo de decomposição. O estudo de decomposição da liteira de jambolão e bambu, se justifica devido 

a existência do cultivo abundante deste vegetal em propriedade rural. O nosso trabalho visa avaliar a 

decomposição da liteira de jambolão e bambu em diferentes tratamentos a fim de obter um composto 

para agricultura familiar.A coleta das liteiras foram realizadas no Complexo Agronelli (19°34'12.85"S, 

47°58'19.99"O). Ambas foram submetidas ao processo de compostagem por 210 dias pelo método de 

leiras revolvidas, em 4 tratamentos (n=4), sendo: ensaio em branco (S) contendo apenas liteira; 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). Foram avaliados indicadores físico-químicos cujos dados foram 

analisados através da estatística descritiva: média, desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV).Após 

210 dias de compostagem do jambolão, a coloração mais escura foi em (EB), e o do bambu, apenas o 

tratamento (P), apresentou coloração mais clara. Houve aumento de pH 6 para 7 em todos tratamentos 

tanto no ensaio jambolão quanto bambu. A densidade do ensaio jambolão, permaneceu constante no 

processo até o tempo de 90 dias aumentando até os 210 dias, diferentemente do bambu, cuja densidade 

aumentou no início, permanecendo constante a partir de 90 dias até 210 dias, exceto o tratamento (S) 

que ouve tendência de aumento. A temperatura foi de 23,1 a 29,0ºC no ensaio jambolão e 24,7 a 37,0ºC 

no bambu. O rendimento de produção do jambolão, foi em média 56% e do bambu foi em média 148%. 

Em relação a umidade, no ensaio jambolão, houve aumento até 45 dias, permanecendo constante até 90 

dias, e no ensaio de bambu, houve aumento da umidade no início do processo até 45 dias para todos os 

ensaios e até 90 dias de compostagem, a umidade foi baixa para todos os tratamentos exceto o 

tratamento (S). No ensaio jambolão o nitrogênio total variou de 0,67±0,02 a 0,95±0,16 e a relação C/N 

de 63,35±2,01 a 46,35±8,00 e no bambu, o nitrogênio total variou de 1,11±0,13 a 1,65±0,09 e a relação 

C/N de 36,25±4,34 a 21,00±1,29.O tempo de compostagem indica que através do aumento do pH, ocorre 

o processo de maturação da liteira, indicando a metabolização dos ácidos durante a compostagem 

atingindo a faixa de desenvolvimento das bactérias, além da temperatura, densidade, coloração e umidade 

retida satisfatória. Os materiais ricos em carbono fornecem a matéria orgânica e energia para a 

compostagem e os materiais nitrogenados aceleram o processo. A associação liteira, catalisador e esterco 

bovino sugere ser a melhor opção para produção do composto em estudo. 
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ENG053 - Desenvolvimento do ambiente virtual para as lâminas dos sistemas 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são sistemas informatizados desenvolvidos para a WEB 

elaborados com diversas ferramentas da TIC que proporcionam a interação entre sujeitos (alunos, 

professores, tutores e gestores) envolvendo aspectos pedagógicos e de gerenciamento. O Ambiente 

Virtual não é apenas relevante na construção do conhecimento, mas também na socialização da 

informação através de recursos como imagens, textos, vídeos e atividades. As TICs não devem ser 

adotas como ferramentas isoladas, mas sim integradas às estratégias de ensino e aprendizagem 

aplicadas no ensino presencial. A busca  por novas tecnologias e metodologias nessa área tem sido 

frequente e constitui uma preocupação em nosso meio de estudo. Desta forma, com intuito de 

contribuir para uma melhor qualidade de ensino, várias universidades têm buscado nas Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) soluções que possibilitem aos alunos maior aproveitamento 

de tempo e melhor desempenho na aprendizagem. Há certa tendência cada vez maior da adesão 

das tecnologias de informação e comunicação se tornarem interdisciplinar e aumentarem seu poder 

difusão de conhecimento, sobretudo com a aliança com áreas das ciências das naturezas mais 

diferenciadas. O objetivo deste presente trabalho é desenvolver uma plataforma denominada 

Ambiente Virtual de Histologia, tratar as imagens captadas das lâminas e oferecer fontes de 

conteúdo para o estudo. Para a edição e manipulação das imagens será utilizada a ferramenta 

Fireworks, da Adobe, responsável no tratamento do tamanho do arquivo da imagem, de forma que 

não haja perca de qualidade, no tratamento da dimensão da imagem, diversos tamanhos que serão 

representados no ambiente e inserção de apontamentos e legendas nas imagens. Até o presente 

momento, toda a base de dados já está estruturada de forma a garantir a gestão da disponibilização 

das imagens no Ambiente. A inserção das informações já está sendo realizada através do ambiente 

administrativo, enquanto o Ambiente Virtual de Histologia está em desenvolvimento.  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: Histologia. Conhecimento. Tecnologia. 
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