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ENG001 - Filtração a vácuo para cálculo de resistência específica da torta 
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A filtração é a separação de um sólido e de um líquido no qual está suspenso, através da passagem 

do líquido por um meio poroso com poros pequenos demais para permitirem a passagem de 

partículas sólidas. O filtro de tambor rotativo a vácuo é utilizado em aplicações industriais para filtrar 

líquidos que transportam alta concentração de sólidos em suspensão. Quando se força a suspensão 

através do leito, o sólido da suspensão fica retido sobre o meio filtrante, formando um depósito que 

se denomina torta, no qual gera uma resistência adicional à filtração, Rc (resistência da torta). O 

líquido que passa através do leito é chamado de filtrado. Neste trabalho o meio filtrante é a água e a 

torta é a borra do café. A resistência do meio de filtração, geralmente, é variável devido a 

penetração de partículas no interior do meio de filtração e pode ser considerada diretamente 

proporcional à massa de torta depositada. Para o filtro rotativo a vácuo quanto menor resistência e 

maior taxa de filtrado melhor será a separação da torta (solido) com o filtrado (líquido) o que 

possibilita o bom aproveitamento de ambos. Através da equação que relaciona o tempo de filtração 

com o volume cumulativo de filtrado calcula-se a resistência específica da torta. Os tecidos utilizados 

para efeito de comparação foram acrilato, poliéster e papel filtro que nos evidenciou por meio dos 

cálculos a resistência específica da torta em cada meio filtrante, no qual chegamos a valores de 

0,033376349m/kg, 0,03259042m/kg e 0,031796349m/kg respectivamente. No caso da borra de 

café, em laboratório o papel filtro tem melhores resultados no processo em pequena escala de 

filtração, considerando as condições dos equipamentos de filtragem e sucção. Em um filtro rotativo 

de grande escala o melhor filtro será o poliéster pela espessura do tecido e a sua menor resistência 

da torta comparado ao acrilato, uma vez que papel filtro não é utilizado. Conclui-se que quanto 

menor a resistência da torta, maior a taxa de filtrado, com isso, obtivemos papel filtro com menor 

resistência da torta em seguida poliéster e por último acrilato com maior resistência da torta e 

menor taxa de filtrado. Os resultados obtidos estavam de acordo com a literatura. 

 

Palavras-chave: Filtro Rotativo a Vácuo; Resistência Específica da Torta; Filtração. 
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Considerando o problema de segregação que pode ser encontrado nas misturadoras NPK, é 

importante o estudo e construção de equipamentos para que possa se evitar a segregação dos 

fertilizantes. Uma das técnicas estudadas que podem ser realizadas para atenuar a segregação é o 

teste de cone em cone. A saída de produto é constante, e a primeira partícula que entra, tem maior 

chance de sair primeiro. Este arranjo atenua a segregação e, efetuando essa correção na entrada do 

silo, pode-se garantir uma descarga homogênea. Apesar de todas as vantagens dos silos de 

escoamento em massa em relação aos de escoamento em funil, muitas vezes é impraticável optar 

pelo melhor modelo. Ao se inserir um cone invertido próximo à saída do silo, pode-se alterar o 

padrão de escoamento interno. Em casos onde o volume do silo disponível não está próximo do 

limite necessário, estas modificações são maneiras fáceis de melhora o escoamento interno, apesar 

de não resolverem definitivamente o problema da segregação. Uma maneira mais sofisticada e mais 

efetiva de se modificar um silo para alcançar um escoamento adequado é o de se colocar insertes 

específicos para alterar o padrão completo do escoamento interno. Chamado de cone em cone, estes 

aparatos fazem uma grande diferença no escoamento das partículas. O objetivo geral é realizar uma 

fundamentação e base metodológica sobre a utilização do uso do cone em cone para atenuação da 

segregação, tais como verificação do seu potencial uso para o mesmo. Para isso foi construído uma 

caixa compartimentada, possibilitando 9 divisões angulares e sistema com cones na descarga do silo 

construídos na empresa: Sistemas Inteligentes de Controle Ltda. Selecionou-se o material a ser 

utilizado como partícula de areia de 2mm e 4mm para realizar-se os experimentos. Foram feitos 3 

testes para a obtenção do índice global de segregação, que possibilita verificar a homogeneidade da 

mistura, como quociente das massas de cada tamanho de partícula pelo total da amostra de cada 

região, no qual o resultado foi de uma média de 0,54 e a perda de massa de partículas durante os 

testes foi de 18,33g. Os resultados mostraram que houve uma massa maior de partículas 

concentrada no centro da caixa, o que significa que o escoamento interno foi feito de maneira 

homogênea, as partículas tendem a se concentrar menos na periferia. O resultado do índice de 

Segregação na descarga livre sem o uso cone em cone foi de 0,65. Portanto o cone em cone 

aperfeiçoa um pouco a descarga em termos de segregação. A técnica do sistema em cone mostrou 

resultados satisfatórios, já que o índice de segregação global se manteve estável com a média de 

0,54, conforme o estipulado, tendo um aperfeiçoamento de em torno de 17% se comparado com um 

resultado sem o uso desse sistema. Entretanto, novas ampliações poderão ser realizadas para 

aperfeiçoamento desse sistema, fazendo também com que seja diminuída a perca das partículas. 
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O bambu é um material vegetal cujas propriedades mecânicas indicam grande potencial a ser 

explorado pela engenharia. A planta apresenta longos colmos, ocos no interior, os quais são 

fechados a intervalos mais ou menos regulares por um diafragma, nas regiões dos nós; suas 

paredes têm excelente resistência à tração e à compressão, comparáveis às mais nobres madeiras. 

A grande capacidade produtiva e a facilidade de processamento tornam o bambu um material de 

abrangente inserção na construção civil de diversas culturas. No Brasil, seu uso restringe-se a 

pequenas construções de baixa tecnologia, o que compromete a imagem de durabilidade do material 

e gera ressalvas à sua utilização. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias construtivas apropriadas, bem como a formação e capacitação de mão de obra, para a 

consolidação de seu uso no país. Para os testes dessa pesquisa o bambu utilizado foi o da espécie 

Dendrocalamus Giganteus, conhecido como bambu gigante, com aproximadamente 4 a 5 anos de 

idade. Essa espécie está entre as mais versáteis e utilizadas como alternativa na construção civil. 

Além de que, de acordo com alguns autores, apresenta excelentes características físicas como 

leveza, força, dureza, conteúdo de fibras, flexibilidade e facilidade de trabalho, que são ideias para 

diferentes propósitos tecnológicos. A durabilidade do bambu é estudada por meio de pesquisas e 

artigos já publicados, comparando resultados entre autores. Para a realização desses ensaios 

tomou-se por referência a NBR 7190:1997, Projeto de estruturas de madeira. Alguns estudos 

indicam que a resistência do bambu à compressão é de aproximadamente duas vezes a do concreto, 

enquanto que sua resistência à tração é muito próxima à do aço. Analisando e comparando com 

outros autores, os resultados obtidos nesse projeto de pesquisa, é possível verificar que o “bambu” 

obteve efeitos muitos mais satisfatórios no teste mecânico de compressão. Analisando os resultados 

obtidos e comparando-os com outros materiais e testes realizados por outros autores, foi possível 

verificar sua potencial resistência física e mecânica, podendo ser então aplicado na construção civil 

sem tirar a segurança da população, facilitando a execução de uma obra, tornando-a mais 

econômica e acessível à sociedade e, principalmente, trazendo menos prejuízos ao meio ambiente 

quando comparada às obras convencionais. O limite que ainda há sobre o uso do bambu na 

construção é sua durabilidade. Isso porque é um material orgânico e é muito atacado por fungos e 

bactérias, o que provoca insegurança constante. Esse quesito desse forte material deveria ser mais 

pesquisado, principalmente levando em conta suas inúmeras vantagens, muito embora já existem 

várias maneiras de prolongar sua vida útil. E, de acordo com a literatura, as plantações de bambu 

estão crescendo e futuramente colmos tratados serão encontrados mais facilmente. 
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ENG004 - Estudo e avaliação dos álcoois majoritários do subproduto da destilação 
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características físico-químicas 
 

 

Apresentador: ALVES, Douglas Ramos 
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A indústria sucrooalcoleira desenvolve vários projetos industriais como na geração de energia; 

tratamento de água usado no processo e menos estudado o aproveitamento o óleo fúsel. Este 

constitui um subproduto resultante da destilação do etanol, que possui uma volatilidade menor que 

os outros álcoois separados durante a destilação. Uma usina de médio porte produz 

aproximadamente 1,5 milhões de litros de álcool por dia, sendo que de cada 1000 litros deste álcool 

produzido 2,5 litros é constituído por óleo fúsel. O objetivo do presente trabalho consistiu no projeto 

de uma coluna de destilação para obtenção do álcool isoamílico, destilado do óleo fúsel, e 

posteriormente sintetizá-lo com ácido acético.  Os ácidos carboxílicos reagem com álcoois formando 

ésteres, de fórmula geral RCOOR. No estudo atual, produzindo o éster acetato de isoamila usado 

como aromatizante, cujo odor é característico da banana, agregando valor ao óleo fúsel subproduto 

volumoso gerado na destilação do etanol. Na etapa de Coluna Piloto, utilizou-se a curva de equilíbrio 

binária de álcool isoamilico e etanol, efetuou-se o balanço de massa e de energia para obtenção de 

0,5 L/h de destilado. Utilizou-se o método de McCabe-Thiele para obtenção de dados como o 

número de pratos, diâmetro e altura da coluna de destilação piloto. Em experimento preliminar 

retirou-se amostra de álcool isoamilico como produto de fundo na destilação e caracterizou-se a 

mesma por medidas de densidade e cromatografia. Foram realizados ajustes de temperaturas em 

resistências de aquecimento usando controladores COEL. Como resultado do projeto, com eficiência 

de 36% determinou-se o número de pratos reais igual a 8. Conhecido a área dos furos dos pratos 

quantificou-se o diâmetro dos furos (0,8 mm) usando a equação da área de um círculo.  Calculou-se 

a altura da coluna usando a relação do produto do número de pratos com a distância entre os 

mesmos, obtendo-se 1,20 m. A eficiência da coluna de 36%, foi considerada relativamente baixa. 

Devido a baixa eficiência o número de pratos ideais, quantificados igual a 3 se transformaram em 8 

pratos reais. Do exposto foi dimensionada a coluna de destilação usando o método de McCabe-

Thiele, com altura de 1,20 e diâmetro de 0,05. Foram especificados os instrumentos e acessórios 

necessários para controlar da operação da coluna piloto em sistema contínuo.  

 

Palavras-chave: óleo fúsel; subproduto; volatilidade. 
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ENG005 - Estudo e identificação dos resíduos gerados no laboratório de ensino da 
UNIUBE 
 

 

Apresentador: ANJOS, Gabriel Vinicius Cavalcante dos 

Orientador: SANTOS, Claudio Henrique Chadu 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Ambiental 

Projeto: PIBITI 2017/023 

 

 

A segurança em laboratórios químicos associados a proteção ambiental começou a receber maior 

atenção nas últimas décadas, iniciando a criação de medidas de controle de produtos químicos e 

resíduos. Em laboratórios acadêmicos, embora as medidas de segurança sejam amplamente 

difundidas, o tratamento de resíduos não é abordado de modo adequado, sendo estes descartados 

como rejeitos convencionais ou lançados na rede pública de esgotamento sanitário. O 

gerenciamento de resíduos químicos no contexto cientifico atual mostra-se um desafio, sendo assim 

existem diversas razões para a implantação de um sistema de gestão ambiental em universidades. 

Os problemas relacionados em universidades exigem soluções metódicas devido à complexidade 

apresentada. O objetivo do projeto em questão é iniciar um programa de gerenciamento de resíduos 

para o Laboratório de Química da Universidade de Uberaba, garantindo a correta destinação. Para 

isso, foram definidas metas, sendo estas identificar os compostos químicos utilizados através da 

análise do plano de aulas semestral, identificar os resíduos gerados a partir das reações ocorridas, 

classificar os resíduos identificados e tratar e destinar adequadamente os resíduos. A metodologia 

aplicada consistiu, inicialmente, na pesquisa bibliográfica, definindo o plano de ação a ser seguido. 

Assim, com base nas apostilas de aulas práticas realizadas no laboratório, foi realizado o 

levantamento de reagentes e produtos utilizados nas aulas, sendo selecionados alguns para 

reprodução experimental em pequena escala e tratamento, de acordo com sua periculosidade para o 

meio ambiente e saúde humana. Os reagentes selecionados foram ácido clorídrico, nitrato de 

chumbo, cloreto de bário e cloreto de ferro. Após os testes, foi verificado que as condições 

anteriormente observadas, que conferiam características perigosas aos resíduos, foram eliminadas. 

A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 430 de 13 de maio de 2011 dispõe 

sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes. Nela, são descritas as condições, 

parâmetros, padrões e diretrizes para lançamento de efluentes em corpos de água. Os resíduos 

tratados, dentro dos parâmetros aceitos nas legislações vigentes, foram destinados de acordo com 

seu valor e potencial de reuso, armazenados para uso futuro ou lançados na rede coletora. Embora 

os testes realizados tenham ocorrido em pequena escala devido a problemas no laboratório, pode-se 

notar que há viabilidade para obtenção de resultados em maiores proporções. Considerando os 

experimentos como precursores para a segunda etapa, nota-se que é possível a realização do 

tratamento em outros reagentes e produtos utilizados no Laboratório de Química da Uniube. Assim, 

para o segundo ano do projeto, espera-se a realização dos processos em outros resíduos gerados 

nas aulas práticas, otimizando o plano de gerenciamento e definindo linhas de ação cotidianas, 

podendo ser realizadas pelos geradores.   

 

Palavras-chave: laboratório de química; resíduos químicos; tratamento. 
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ENG006 - Estudo das propriedades físico-químicas e farmacológicas do óleo de 
pequi (Caryocar brasiliense). Aplicação na obtenção de biodiesel (biolubrificante) 

por transesterificação 
 

 

Apresentador: ARAÚJO, Rafaella Guimarães 

Orientador: FINZER, Jose Roberto Delalibera 

Demais Autores: SILVA, Amanda Fonseca da; BEGNINI, Mauro Luiz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Química 

Projeto: PIBITI 2017/003 

 

 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense), é uma planta que pode atingir até 10 m de altura e tem ciclo de 

vida aproximado de 50 anos. Frutifica de agosto a janeiro e produz em média de 1 a 4 caroços de 

polpa em cada fruto. Todas suas partes possuem aplicação, sendo o caule utilizado para produção 

de carvão siderúrgico, construção de currais e fabricação de móveis; as folhas são ricas em tanino, 

corante para tecidos; as raízes podem ser usadas em pequenas embarcações; e finalmente o fruto, 

pequi, que é conhecido pelo uso medicinal do óleo e a polpa e a castanha que são muito comuns na 

alimentação. O óleo do pequi é rico em ácidos graxos insaturados, proteínas, carotenoides, vitamina 

A, celulose e cálcio. Pode ser extraído da castanha, da polpa e da casca, o que confere o 

aproveitamento de todo o fruto. Pesquisas apontaram que o óleo de pequi é ótimo para produção de 

biodiesel, sendo até 4% mais econômico, e 30% menos poluente, podendo atuar também, como 

biolubrificante, deixando o carro mais potente. A composição e a natureza dos triglicerídeos sofrem 

a influência direta da fonte da qual são originados. O tipo e a concentração do ácido graxo 

apresentam efeitos importantes na sua conservação e na oxidação do biodiesel. Assim é importante 

que as características das matérias primas que serão utilizadas na produção de biodiesel sejam 

conhecidas, através da análise das suas propriedades físico-químicas. Na análise do óleo de pequi 

determinou-se as propriedades físico-químicas: índice de saponificação, índice de acidez, teor de 

cinzas, densidade e índice de iodo. A densidade foi estimada em 0,905 g/cm3, demonstrando-se 

mais leve que a água, como esperado de um óleo. O índice de acidez encontrado foi 0,73g ácido 

oleico/100g de óleo. Nessa análise, quanto menor o resultado, melhor será o óleo para 

transesterificação. O índice de saponificação teve valor de 0,532 mg de KOH para saponificar 1 g de 

óleo, sendo considerado ótimo. Ao calcular o teor de cinzas, obteve-se resultado de 0,49% de 

resíduo material fixo (mineral). O índice de iodo teve valor alto de 89,3 (número adimensional), 

mostrando que o óleo tem alto grau de insaturação. Conclui-se que o biolubrificante produzido a 

partir do óleo de pequi apresenta boa qualidade, porém seu custo é alto e a produção demorada. 

Foram realizadas pesquisas sobre a ação farmacológica do pequi, que demonstram que já foram 

atribuídas propriedades antiespasmódica, antinflamatória, antialérgica, antiulcerogênica, antiviral, 

dentre outras à folha do pequizeiro. No óleo extraído da polpa, também foram encontrados 

antioxidantes naturais. Dessa forma, conclui-se que mais estudos devem ser feitos sobre a atuação 

do pequi na medicina, para que investimentos na área sejam estimulados, aumentando a 

concorrência de mercado e ao mesmo tempo, auxiliando no tratamento de doenças.  

 

Palavras-chave: biolubrificante ; farmacológico; óleo. 
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ENG007 - Desenvolvimento de aplicações da automação e robótica utilizando a 
tecnologia assistiva para casas inteligentes de indivíduos com necessidades 

especiais 
 

 

Apresentador: BISPO, Keidison Martins 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2014/022 

 

 

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 e iluminação etc. A 

principal motivação deste trabalho é desenvolver aplicações para deficientes físicos do tipo 

cadeirantes com o uso da automação residencial, para facilitar seu dia a dia em seu lar através das 

casas inteligentes. Diante disso, neste trabalho foi desenvolvido um armário aéreo automático que 

de acordo com comandos do cadeirante se locomove até ele para facilitar a obtenção de objetos 

armazenados no armário. No projeto foram utilizados o arduino, motores e outros componentes 

para composição do armário automatizado. 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, como resultado deste trabalho foram identificadas algumas necessidades e alguns projetos a 

serem desenvolvidos utilizando a tecnologia para otimizar as casas inteligentes. As ideias de 

projetos foram: cabideiro e armário (de cozinha e de quarto) retrátil automatizado; portas elétricas 

(de corridas) automatizadas por sensores de presença; transferência para outros locais; guardar 

cadeira de rodas no carro automaticamente com sistema que feche o porta-malas; fisioterapia 

automática (manual/automática – contendo velocidades) e mesa automática para alimentação. 

Inicialmente, neste projeto foi construído um armário de madeira muito grande e os motores não 

aguentaram o peso do armário. Então, foi construído um armário com dimensões menores. 

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. Portanto, foi 

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

comandos do usuário cadeirante, a base irá se locomover até o mesmo. 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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ENG008 - A incorporação das ferramentas BIM e engenharia digital na construção 
civil no Brasil 
 

 

Apresentador: CARDOSO, Rafael Fernandes 

Orientador: MANGUSSI, Carlos Roberto 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia Civil 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2017/016 

 

 

Com a nova exigência do governo federal tornando obrigatória a implantação da metodologia BIM na 

indústria a partir de 2021, haverá menos incerteza quanto a se as empresas adotarão a plataforma. 

Esta exigência se justifica não apenas pela melhoria da qualidade das obras, mas também pelas 

necessidades de se aumentar a eficiência e produtividade por meio da colaboração entre as 

disciplinas proporcionada pelo BIM, considerando um mercado cada vez mais competitivo sob as 

inovações da indústria 4.0. Building Information Modeling (BIM), do inglês, modelagem da 

informação da construção, é um processo em que são criados modelos digitais da construção com as 

suas respectivas características espaciais e funcionais. Neste processo também há a possibilidade de 

incluir outras variáveis como o cronograma da obra, análises de quantitativos e simulações. O que 

ocorre na indústria é que a ineficiência quantitativa e qualitativa na execução de processos 

construtivos na área da engenharia civil se deve principalmente à fragmentação projetual. Em um 

projeto pretende-se, principalmente, visualizar as tarefas a serem executas e prever problemas. Mas 

com a fragmentação dos desenhos, e o baixo emprego de tecnologia utilizada, os problemas são 

identificados apenas no canteiro de obras, ou até mesmo após a sua execução. As consequências de 

um projeto mal qualificado podem ser graves, pois envolvem problemas jurídicos, multas, atritos e 

até mesmo mortes. Por meio desta pesquisa científica pretendeu-se estudar a metodologia BIM e 

analisar a sua aplicação no ato da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para isso, 

juntamente com a pesquisa bibliográfica realizada através de levantamentos de teses, dissertações, 

artigos de periódicos especializados e livros, analisamos o método construtivo e projetos de uma 

residência originalmente produzidos em CAD (desenho assistido por computador) com seus 

respectivos dados quantitativos, processo de projeto conhecido como “BIM nível 0”. Sendo assim 

cada sistema da casa teve seu projeto realizado de forma separada (arquitetônico, hidráulico, 

esgoto e elétrico) como ocorre atualmente na maior parte da indústria no Brasil. No segundo ano, 

planejou-se a mesma construção incorporando a metodologia BIM com seu respectivo software, 

Autodesk Revit, que integra todos estes sistemas e gera sua própria tabela. Partiu-se da hipótese de 

que os quantitativos gerados pela plataforma BIM seriam mais precisos e mais econômicos que os 

registrados na forma convencional CAD. Portanto, extraiu-se as quantidades de materiais de 

alvenaria a ser utilizada no projeto, obteve-se um valor de R$ 13.648,93 frente a R$13.744,95 da 

planilha anterior, resultando em uma diferença de 0,69%. Um valor claramente pequeno em relação 

à hipótese inicial (considerada de 10% para cima). Por meio destes resultados pôde-se concluir que 

apesar de a metodologia BIM trazer muitas vantagens como uma visualização melhorada do projeto, 

detecção de interferências e interoperabilidade, é a qualificação do profissional projetista e 

orçamentista que garantirá a precisão e a eficiência dos custos envolvidos no planejamento da obra. 

 

Palavras-chave: BIM; projetos; extração de quantitativos. 
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ENG009 - Filtração a vácuo para projeto de filtro rotativo 
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A filtração a vácuo promove uma filtração mais rápida em relação à filtração por gravidade porque, 

ao ser adicionado no interior do kitassato, o líquido fica submetido a uma força motriz e a uma 

diferença de pressão expressiva. A mais importante parte do processo de filtração é a seleção 

adequada de um tecido de filtro. Ao selecionar um tecido, deve-se primeiro verificar o material de 

fabricação e ter em conta a resistência do produto químico, calor e abrasão em relação ao produto a 

ser filtrado. O objetivo é filtrar as partículas sólidas de uma suspensão líquida com o auxílio de um 

leito poroso. Quando se força a suspensão através do leito, o sólido da suspensão fica retido sobre o 

meio filtrante, formando um depósito que se denomina torta e cuja espessura vai aumentando no 

decorrer da operação. O líquido que passa através do leito é chamado de filtrado. Neste trabalho o 

meio filtrante é a água e a torta é a borra do café. Quando a suspensão contém sólidos forma-se 

uma torta sobre o meio filtrante o que gera uma resistência adicional à filtração, Rc (resistência da 

torta). A resistência do meio de filtração, geralmente, é variável devido a penetração de partículas 

no interior do meio de filtração. A resistência da torta pode ser considerada diretamente 

proporcional à massa de torta depositada, w (kg/m2) por umidade de área e  é a resistência 

específica da torta m/kg. Equação: Q=A. Δp/(R+Rc). µ. Q= taxa de filtrado (m3/s); A= espessura 

(m); Δp= força motriz; R= resistência do meio; Rc= resistência da torta; µ = viscosidade (Pa.s). 

Quanto menor a resistência da torta, maior a taxa de filtrado, com isso obtivemos papel filtro com 

menor resistência da torta em seguida poliéster e por último acrilato com maior resistência da torta 

e consequentemente menor taxa de filtrado. Para o filtro rotativo a vácuo quanto menor resistência 

e maior taxa de filtrado melhor será a separação da torta (solido) com o filtrado (líquido) o que 

possibilita o bom aproveitamento de ambos.  No caso da borra de café, em laboratório o papel filtro 

tem melhores resultados no processo em pequena escala de filtração, considerando as condições 

dos equipamentos de filtragem e sucção. Em um filtro rotativo de grande escala o melhor filtro será 

o poliéster pela espessura do tecido e a sua menor resistência da torta comparado ao acrilato, uma 

vez que papel filtro não é utilizado. Os tecidos utilizados para efeito de comparação (acrilato, 

poliéster e o papel filtro) nos evidenciou por meio dos cálculos a resistência específica da torta em 

cada meio filtrante, no qual chegamos a valores de 0,033376349m/kg para o acrilato, 

0,03259042m/kg para o poliéster, 0,031796349m/kg para o papel filtro. Sabendo se que a melhor 

separação de solido liquido é quando a resistência da torta é menor e a taxa de filtrado é maior. 

 

Palavras-chave: filtro rotativo; filtração; vácuo. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 173 

ENG010 - Análise das deficiências na infraestrutura referente a implementação do 
corredor BRT no município de Uberaba-MG 
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Demais Autores: OLIVEIRA, Luis César 

Instituição: Universidade de Uberaba 
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Projeto: PIBITI 2017/012 

 

 

Com a evolução dos meios de transportes, constata-se a necessidade de aprimorar  as vias que 

promovem a mobilidade nos centros urbanos .Durante a implementação do corredor BRT pode-se 

afirmar que existem dois momentos que requerem maior cuidado na execução da pavimentação do 

trecho em estudo : o espalhamento, que deve ser feito com equipamentos apropriados e com mão 

de obra especializada e a compactação do solo, que precisa ser bem controlada e executada com 

equipamentos apropriados, para garantir maior resistência ao pavimento e concomitantemente, 

reduzindo os custos de manutenção do projeto. O objetivo geral do estudo é conhecer e analisar os 

custos finais da pavimentação asfáltica nas vias de acesso ao transporte coletivo alocadas no eixo 

Norte-Sul de Uberaba, visto que o gasto com transporte de cargas e pessoas depende de vários 

fatores como o custo gerado com a implementação do BRT. O processo de pavimentação no Brasil é 

derivado de métodos usados em outros países, a quente com uso de concreto asfáltico, o chamado 

concreto betuminoso usinado a quente (CBQU) ou a frio, com o uso de emulsão asfáltica (EAP). O 

projeto logístico Bus Rapid Transit (BRT) utilizado em Uberaba é extraído do sistema de transporte 

coletivo de Curitiba. O estudo proposto consiste na análise dos pavimentos utilizados nas faixas de 

rolamentos do transporte público coletivo no eixo norte-sul (BRT), da cidade de Uberaba. 

Condições e limitações de uso: a pavimentação tornou-se uma necessidade para obter maior e 

melhor locomoção das pessoas. Devido a ocorrência de falhas estruturais do projeto, torna-se 

necessário um estudo de novas tecnologias em pavimentação, alinhado a durabilidade e economia. 

Análise socioambiental: inovações construtivas no setor de engenharia; disponibilização da 

matéria prima; desempenho térmico e acústico. Tipologia construtiva: os métodos de 

pavimentação são utilizados de acordo com as propriedades mecânicas do local a ser pavimentado e 

do tráfego que ocorrerá na região. Custo-benefício: comparação entre o custo-benefício dos 

diferentes métodos de pavimentação.  Diante da necessidade de mobilidade de pessoas e objetos, 

houve um aumento considerável no uso do transporte público coletivo e nos transportes de cargas, 

que trafegam pelos centros urbanos que muitas vezes são desprovidos de infraestrutura 

suficientemente capazes de sustentar pesos excessivos dos veículos e movimentos repetidos. Como 

consequência do peso e movimentos repetidos, os pavimentos passam a apresentar patologias 

muitas vezes causadas por problemas geotécnicos.  Em busca de uma melhoria na resistência e 

impenetrabilidade da umidade do solo, são necessários métodos e processos eficientes de 

compactação para resolver os grandes problemas de infraestrutura/pavimentação, aumentando o 

desempenho e durabilidade do projeto. Contudo, será feito um estudo em material especializado e 

consulta a profissionais aptos na ciência de compactação e pavimentação para análise do solo de 

Uberaba. 

 

Palavras-chave: solo; pavimentação; infraestrutura. 
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O gênero Croton é o mais variado contido na família Euphorbiaceae, compreendendo cerca de 1.300 

espécies, distribuídas principalmente nas áreas tropicais e subtropicais do planeta, no Brasil possui 

cerca de 350 espécies. A espécie Croton antisyphiliticus Mart., conhecida popularmente como pé-de-

perdiz, canela-de-perdiz, alcanforeira, herva-mular, alcânfora e cocaleira é um subarbusto ou erva, 

de ramos lenhosos, folhas lanceoladas, alternas, separadas por entrenós, eretas apoiadas por 

pecíolos; as flores são unissexuais, dispostas no ápice dos ramos em inflorescências espiciformes. 

Alguns efeitos atribuídos a Croton antisyphiliticus Mart. foram testados experimentalmente e 

apresentaram como resultados a atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus. Neste 

trabalho, relata-se os resultados da atividade antimicrobiana do extrato hidro alcóolico fracionado do 

pé de perdiz frente aos microrganismos patogênicos Bacillus cereus, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. O método utilizado para a atividade antimicrobiana do extrato foi o de 

difusão de disco de papel. Os resultados apontam que a fracionamento com clorofórmio apresentou 

os halos com medidas de 5,28mm, 6,66mm e 6,0mm para os microrganismos Bacillus cereus, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, respectivamente, para o extrato fracionado com 

ciclohexano os resultados foram 5,0mm, 5,14mm e 6,2mm para os microrganismos Bacillus cereus, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, respectivamente. O fracionamento com etanol apresentou 

os halos com 5,5mm, 6,0mm e 5,2mm para os microrganismos Bacillus cereus, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, respectivamente.  Os microrganismos Bacillus cereus, Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, apresentaram halos de inibição com 5,14mm, 5,0mm 6,0mm, 

respectivamente. Para o teste de difusão em disco foram considerados com atividade inibitória os 

halos com diâmetro ≥ 5 mm e diante deste parâmetro pode-se concluir que todos os fracionamentos 

do extrato alcóolico apresentaram halos de inibição para os diferentes microrganismos patogênicos 

investigados. 
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O uso dos pavimentos permeáveis, em um contexto geral, pode proporcionar uma redução dos volumes 

escoados e um aumento do tempo de resposta da bacia para condições similares ou até mesmo, 

dependendo das características do subsolo, condições melhores que as de pré-desenvolvimento, desde 

que sejam utilizados racionalmente, respeitando os seus limites físicos, e de que sejam conservados 

periodicamente (trimestralmente) com uma manutenção preventiva, evitando assim o entupimento do 

sistema de drenagem da jusante de alta capacidade de escoamento. Logo, é desnecessária uma reforma 

no sistema existente, garantindo a economia financeira. A porosidade do pavimento permeável permite 

que a água seja absorvida pelo solo, assim, a água oriunda de precipitações segue o ciclo natural, 

assegurando a recarga do lençol freático. Proporcionar o estudo da vazão da água pluvial nas ruas, pátios, 

e estacionamento, assim como a retenção da drenagem jusante minimizando o risco de alagamentos 

proporcionando ganhos ambientais na recarga de reservas de água subterrâneas. Relacionar estudos 

voltados ao concreto permeável como pavimentação e blocos Intertravados, com o desenvolvido do 

pavimento permeável voltados ao concreto permeável para a pavimentação e blocos, e reduzir o 

escoamento da água pluvial, infiltrando-a pela permeabilidade do pavimento em conjunto com o sistema 

de drenagem, Através do levantamento de dados técnicos e parâmetros sobre a permeabilidade do solo e 

sua relação com a drenagem e capacidade de absorção do pavimento permeável. Aspectos físicos e 

químicos do concreto permeável que possam alterar, de modo positivo ou negativo a resistência do 

mesmo. A qualidade e a eficiência das peças de concreto são aferidas em diversos ensaios que analisam 

desde as características físico-químicas das matérias primas utilizadas até a resistência mecânica dos 

produtos acabados. Este tipo de pavimento nos possibilita o uso do solo sem que o revestimento o torne 

impermeável, retardando a chegada do volume de água aos sistemas de macrodrenagem, ou até mesmo 

abastecendo o lençol freático da região e melhorando a qualidade da água. O trabalho busca apresentar as 

possibilidades de pavimentos que facilitam a drenagem de águas pluviais, destacando os aspectos da 

Urbanização do Brasil e as consequências ocasionadas pelo seu crescimento inesperado e não planejado o 

que resultou em diversos problemas de infraestrutura. Considerando o estudo feito a partir deste projeto 

onde o uso desse tipo de pavimento permeável é implantado e considerado indicado em área de 

inundação pois apresenta inúmeras características positivas para a redução dos problemas de águas 

pluviais e para o meio ambiente, além de se aliar com a sustentabilidade. A tendência é buscar por 

tecnologias que retarde o escoamento superficial e que leve ao aumento da infiltração da água advinda de 

precipitações no solo. De acordo com a literatura consultada, é comprovado que o uso de qualquer um dos 

tipos de pavimentos permeável são eficazes na redução do nível do escoamento superficial, tendo em vista 

que a sua utilização promove uma drenagem da lâmina d’agua que se acumularia e escoaria sobre 

superfícies de pavimentos comuns como o próprio pavimento asfáltico. E se bem dimensionado, suporta a 

mesma carga que um pavimento comum, salvo exceções tráfegos intensos de veículos pesados. Dessa 

forma, pode se verificar que o uso de pavimentos permeável, é uma escolha eficaz que alcançara os 

benefícios esperados com sua aplicação, que é a redução do escoamento superficial. 
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Nesta pesquisa busca-se tecer considerações sobre o termo “egresso”, recorrendo-se à etimologia 

da palavra, e, por meio de uma abordagem conceitual, propor a presente pesquisa que busca 

representar um conjunto de conhecimentos que permitia a apreensão da realidade educacional de 

engenheiros e engenheiras civis formados na Universidade de Uberaba, no intervalo temporal entre 

2015 e 2017, considerando-se a modalidade a distância – EAD. No Brasil, no âmbito educacional, o 

termo designa o discente que deixou de pertencer a uma comunidade escolar, abrangendo, 

consequentemente, as categorias de diplomados, transferidos, desistentes e jubilados. Partindo-se 

desse pressuposto teórico, entende-se a necessidade de acompanhar os egressos, no caso dessa 

pesquisa, de Engenharia Civil EAD, da Universidade de Uberaba, com o objetivo de verificar se o 

perfil, como consta no projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil da mesma instituição, está 

consolidado. Para essa pesquisa, lançou-se mão da metodologia com cunho qualitativo, valendo-se 

da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, por meio da utilização de questionários como 

instrumento de coleta de dados. Para análise dos dados, está se lançando mão da técnica de análise 

de conteúdo, fase ainda em andamento. Os resultados preliminares, ainda carentes de uma análise 

qualitativa mais aprofundada, uma vez que considera muitas variáveis, foram obtidos a partir da 

validação do instrumento de coleta de dados, aplicado junto a um grupo de estudantes egressos da 

instituição e do curso de engenharia civil, via e-mail, e apontam para um perfil de egresso 

consoante ao que está pensado no projeto político pedagógico do referido curso e instituição. Como 

as análises estão em andamento, nutre-se a expectativa de que, ao final dessa pesquisa, seja 

possível propor e sugerir cursos de extensão, capacitação profissional e até mesmo de formação 

acadêmica, que colaborem para a com a formação continuada dos engenheiros e engenheiras 

formados pela Uniube, garantindo, por mais tempo, sua permanência na instituição 
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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 desse trabalho consiste em 

desenvolver um protótipo de um exoesqueleto (perna robótica) capaz de firmaras 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 recebe todas as informações, dos potenciômetros 

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

drives de sinal digital, que são 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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O estudo da análise de risco em atmosfera modificada, visa simular e analisar a incidência de 

descarga elétrica atmosférica (DEA) em ambientes com variadas espécies de gases provenientes de 

combustíveis derivados do petróleo e do álcool. Avaliar o nível de básico de isolação de elétrica de 

óleos minerais já se faz presente em estudos de transformadores elétricos, porém o estudo voltado 

para tanques abastecidos com álcool é incipiente e inovador no Brasil. Nessa primeira etapa, os 

estudos acerca da formação de um campo elétrico na região de interesse foram essenciais para o 

entendimento da problemática em questão. Outro ponto fundamental foi o entendimento do meio 

físico entre o líquido (álcool) e as válvulas de encerramento dos gases provenientes da evaporação 

do mesmo. Sendo assim, estudos complementares sobre a rigidez dielétrica de sistemas físicos 

gerais foram arduamente pesquisados para identificar as variáveis físicas que afetam uma possível 

descarga elétrica. Adicionalmente, destacam-se as visitas técnicas para a verificação do sistema de 

proteção com descarga atmosférica (SPDA) em empreendimentos cuja atividade comercial é o 

armazenamento de combustíveis e a implementação de um protótipo para simulação de descargas 

elétricas atmosféricas. A pesquisa está em seu processo de construção do protótipo para análise de 

descargas atmosféricas. O primeiro resultado a priori é satisfatório, pois as simulações da quebra da 

rigidez dielétrica do ar situaram em torno 33 kV de tensão para uma distância de 10 mm. Na 

literatura especializada, indicam-se para essa mesma distância em torno de 28 a 30 kV.  O próximo 

passo é evoluir com o protótipo para a inserção de diferentes gases e estimar a tensão elétrica 

necessária para o surgimento de uma corrente elétrica. O respectivo sucesso da pesquisa permitirá 

a criação de dispositivos elétricos de proteção e uma queda substancial no risco de explosões em 

tanques de usinas dessa finalidade. 
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O Fertilizante é um material que fornece um ou mais elementos químicos necessários para o correto 

desenvolvimento e crescimento das plantas. Existem algumas maneiras de se determinar a 

distribuição granulométrica de uma amostra. A mais comum das técnicasé a de separação em 

peneiras com aberturas pré-definidas (série Tyler ou ABNT). A granulometria, ou o tamanho das 

partículas, pode afetar os efeitos da resposta agronômica do fertilizante, mas não é só na 

granulação que a distribuição granulométrica tem importante papel, mas também é fator de 

preocupação no manuseio das partículas nas unidades de mistura. A mais importante influência é a 

segregação, que nada mais é que a capacidade de partículas de diferentes tamanhos se moverem 

de uma determinada maneira quando grandes quantidades de partículas desuniformes juntas 

sofrem alguma perturbação mecânica. Foram realizados experimentos, nos quais se objetivou 

avaliar a segregação de misturas binárias de partículas de areia de diferentes tamanhos: 2  e 4 mm. 

Em equipamento desenvolvido pela empresa “Sistemas Inteligentes de Controle Ltda”. O 

equipamento consistiu de um sistema de descarga de partículas com escoamento de ar em fluxo 

cruzado, e a força de arrasto do ar atuou no sentido de atenuar a segregação.  Para medida dos 

resultados foi usada uma caixa de segregação compartimentada com as seguintes características: 

parede posterior com aberturas de 10° de intervalo, possibilitando 9 divisões angulares na caixa. 

Após a formação de uma pilha no interior da caixa, esta foi seccionada com uso de 8 lâminas de aço 

galvanizado de modo a facilitar a amostragem de cada região da pilha. Após esta etapa, a caixa é 

disposta na horizontal de maneira a permitir a remoção da parede frontal em acrílico para então 

remover o conteúdo de cada região. Cada conteúdo foi submetido a separação para se obter índices 

de segregação. Cada uma das regiões teve o seu conteúdo peneirado de modo a separar as 

partículas de 2 mm das de 4 mm para se calcular as massas totais de cada amostra e as frações de 

tamanho: 2 e 4 mm. Os experimentos foram realizados com uso da força de arrasto do ar e por 

descarga livre sem influência do ar em corrente cruzada. Foram calculados os índices de segregação, 

que possibilita verificar a homogeneidade da mistura, como quociente das massas de cada tamanho 

de partícula pelo total da amostra de cada região. Verifica-se que o Índice Global de Segregação em 

torno de 0,53 (53%) que consiste na média dos resultados de todos os compartimentos, quando 

ocorreu o escoamento do ar. Contudo, quando não existia o escoamento do ar o valor do Índice 

Global de Segregação foi de 0,65. A nova técnica desenvolvida para redução da segregação de 

fertilizantes particulados possibilita a diminuição do índice global de segregação, e o uso da força 

resistiva do ar possibilitou a redução do índice de 0,65 para 0,53 em uma condição não otimizada 

operacionalmente. O aperfeiçoamento na formação da pilha foi de 17%.  
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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. Apesar das várias 

vantagens que o bambu apresenta em seu uso estrutural na construção civil, ele precisa ser tratado 

com conservantes para melhorar sua resistência contra agentes xilófagos, isso porque é composto 

por amido e por isso muito atacado por fungos e bactérias. Segundo alguns autores, reboco com 

cimento também ajuda a reduzir o ataque microbiano em peças de bambu. Essa foi a inspiração 

aplicada num teste executado na Universidade, teste esse que aplicou um método de conservação 

do bambu testando sua resistência logo em seguida. Para o teste realizado o bambu utilizado foi o 

da espécie Dendrocalamus Giganteus, conhecido como bambu gigante, com aproximadamente 4 a 5 

anos de idade. Foram montadas quatro vigas de 1,20 m de comprimento para o teste, sendo três 

delas com barras de bambu 1 cm X 1 cm e a outra com aço de 10,0 mm. As barras de bambu 

ficaram por uma semana dentro de um tubo de PVC contendo água e cimento CP III, sendo o tubo 

vedado dos dois lados. De acordo com a literatura, para diminuir a absorção de água pelas fibras do 

bambu durante a concretagem é necessário aplicar um processo chamado mineralização, processo 

que também melhora a aderência do bambu com o concreto. Após essa semana as barras foram 

retiradas e deixadas para secar naturalmente. Foram então montadas as vigas usando fôrma de 

madeira e passando óleo vegetal em suas paredes internas para facilitar na retirada das mesmas 

depois. O tempo deixado para cura do concreto foi de 28 dias para o mesmo atingir sua maior 

resistência, nesse meio tempo foi-se adicionando água para não gerar trincas e por fim, foi 

executado o teste. O primeiro corpo de prova rompido, a viga com aço, suportou 4880 KgF e 

rompeu por compressão no concreto. O segundo, viga com barras de bambu suportou 520 KgF e 

rompeu por tração. O terceiro e o quarto, vigas com barras de bambu suportaram ambas 680 KgF e 

também romperam por tração no concreto. Sobre o teste executado foi possível notar a resistência 

do bambu comparada à um material resistente como o aço, isso devido ao procedimento de 

mineralização que preserva a vida útil do material, proporcionando maior resistência além de 

melhorar a aderência do bambu com o concreto. Porém, notou-se a discrepância das barras 

adotadas de bambu, muito leves, com o aço de 10 mm, ficaria melhor a comparação se a viga com 

aço fosse de 6,3 mm de diâmetro. Claramente, ainda há muito a ser estudado sobre meios de 

preservação de um material orgânico com tanto potencial estrutural na engenharia civil. Os métodos 

mais tradicionais de preservação de bambu, como lixiviação de água e tratamento de fumaça, são 

absolutamente seguros, econômicos e ecológicos. No entanto, dados científicos sobre sua eficácia e 

os mecanismos envolvidos são muito limitados na literatura.  
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A análise da eficiência de máquinas elétricas assíncronas, conhecidas também por máquinas de 

indução tem significativa importância, devido ao fato desse tipo de máquina ter ampla aplicação nas 

indústrias/setor terciário. De fato, a máquina operando como motor de indução possui valor 

significativo por representar mais de cinquenta por cento de consumo de toda energia produzida 

globalmente. Em consequência, tem sido um desafio, para os profissionais que atuam nessa área, o 

uso de máquinas com alto rendimento, pois implica em diminuição do consumo de energia. Os 

valores percentuais do rendimento são determinados mediante cálculos utilizando circuitos 

equivalentes e dados obtidos com a realização de ensaios. Em verdade, espera-se alto rendimento 

para as máquinas assíncronas de rotor gaiola de esquilo justamente por que elas representam 

equipamentos que estão envolvidos com o movimento de grandes quantidades de energia, 

apresentando assim, peso significativo nos processos de produção e conservação de energia. Dentro 

dessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é analisar o processo de obtenção do rendimento 

da máquina assíncrona trifásica de rotor gaiola de esquilo para contribuir para o melhor 

aproveitamento de energia. Para a obtenção do rendimento da máquina de indução, de fato, é 

necessário a realização de ensaios que possibilitam a separação de perdas, determinação de 

parâmetros e a construção de seu circuito equivalente, com o quais, é possível calcular o seu 

rendimento. A descrição do processo foi desenvolvida a partir de estudos da literatura da área 

disponível, bem como de artigos científicos coletados e estudo de normas aplicadas aos motores. Na 

forma de estado da arte, analisamos que o rendimento da máquina de indução operando como 

gerador é uma relação entre a potência elétrica de saída pela potência mecânica de entrada e 

operando como motor esta relação é entre a potência mecânica de saída e a potência elétrica de 

entrada. Analisamos também que a potência de perdas é a diferença entre a potência de saída e a 

potência de entrada. Sendo as perdas divididas em perdas elétricas, perdas rotacionais e perdas 

adicionais sob carga. A separação das perdas é obtida a partir dos ensaios a vazio e de curto-circuito 

da máquina. Estes ensaios exigem os roteiros de práticas para que sua condução ocorra dentro de 

requisitos técnicos e normativos. E a posteriori, de posse dos dados dos ensaios, do circuito 

equivalente elaborado, das perdas separadas e enfim determinadas as potências de entrada e de 

saída, o cálculo do rendimento da máquina é obtido utilizando a relação n = Psaída/Pentrada. 

Alcançamos com a análise que a obtenção do rendimento da máquina assíncrona trifásica envolve 

ensaios que necessitam de roteiros previamente elaborados. Esses ensaios possibilitam conseguir a 

separação de perdas, a elaboração do circuito equivalente, a determinação das potências de entrada 

e de saída da máquina e pôr fim a obtenção do rendimento da máquina. 
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Devido aos diversos problemas ambientais causados pela ação do homem, que atingem diretamente 

o meio ambiente é enfrentada situações ambientais alarmantes. A construção civil é uma das 

atividades mais poluidoras nos dias atuais, devido a isso se faz necessário o desenvolvimento de 

novas estratégias para inverter essa situação. Utilizando-se de novas técnicas e procedimentos 

tendo como base materiais recicláveis é possível contribuir com a redução do descarte de resíduos 

poluidores no solo. Na qual o tema do trabalho aborda a utilização de materiais recicláveis, em que 

o plástico picado é utilizado como agregado na composição do corpo de prova, juntamente com 

areia, cimento, brita e água, visando também a economia desses agregados e principalmente a 

importância da reciclagem e seu impacto no meio ambiente. Os plásticos, o material pesquisado 

neste projeto também conhecido como polímeros, possuem muitas propriedades. Em se tratando de 

materiais recicláveis termoplásticos o material utilizado na construção de blocos sustentáveis é a 

garrafa pet, no qual é composta pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol, a 

Politereftalato de etila, ou Pet. Contém propriedades termoplásticas em que pode ser reprocessado 

várias vezes pelo mesmo processo ou por outra transformação. No primeiro ano de iniciação foi 

pesquisado a importância da reciclagem desses materiais, com relação ao meio ambiente e a 

construção civil, em que foi estudado a metodologia do plástico a ser aplicado na construção do 

bloco sustentável. Com o intuito de reduzir a poluição no ambiente e também a economia dos outros 

agregados. Para a construção do corpo de prova são necessários os agregados como cimento, areia, 

brita e água e uma proporção de garrafa pet picada, no qual esse último material é o diferencial do 

bloco sustentável. O corpo de prova não foi realizado, devido a quantidade de garrafas picadas pois 

o processo de trituração é manual e demorado. Com base no conteúdo pesquisado, é possível 

relatar sobre os procedimentos de reciclagem do plástico que envolve seleção e pré-processamento, 

na qual o serviço pode ser mecânico ou manual. Nesse procedimento é necessário tira os 

contaminantes do plástico (adesivos) e os resíduos, para que o resultado não seja influenciado com 

os contaminantes, e logo envolve o processo de picar os plásticos, também nessa pesquisa foi 

relatado o impacto que o plástico tem no meio ambiente, trazendo vantagens em grande escala 

como a redução de volume de lixo que seria descartado em aterros ou despejados em lugares 

indevidos quando esses materiais não são reciclados.  
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A escassez de água faz com que a preocupação com a sua economia esteja sempre presente no dia-

a-dia das pessoas. Para que a água, enquanto recurso natural, seja preservada, é necessário buscar 

outras alternativas de consumo desse recurso, em diferentes atividades antrópicas, estimulando, por 

exemplo, o consumo de água não potável (para regas e lavagens em geral, especialmente de 

espaços), a partir do armazenamento da água pluvial, uma das maneiras mais utilizadas, hoje em 

dia, para tal finalidade. De um modo bastante particular, essa prática já tem sido adotada por 

instituições escolares com a finalidade de diminuir o consumo de água potável e, 

consequentemente, diminuir os custos financeiros da escola, relativos ao consumo desse recurso. 

Dessa forma, essa pesquisa verificou, por meio da metodologia de análise de viabilidade de 

implantação de um sistema de captação de água pluvial, a possibilidade de implantação desse 

sistema na Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia. A Escola possui uma área verde de 

aproximadamente 1000 m2, composta por gramado e flores ornamentais, que tem por consumo 250 

mm de água por ciclo, o que faz necessitar de um reservatório de 250 m3, apenas para a irrigação 

do jardim. A escola não possui a planta hidrossanitária, instrumento que potencializaria e subsidiaria 

a análise de viabilidade para melhor decisão pela implantação ou não do sistema. Além disso, devido 

à necessidade de um reservatório de 250 m3 somente para irrigação, não foi considerado viável a 

implantação do sistema, uma vez que o custo é alto e, por este motivo, aconselha-se incentivar a 

economia de água potável por meio da adoção de práticas de educação ambiental, não só para os 

alunos, mas para todos os funcionários da escola, tanto da área pedagógica, quanto técnica. Desse 

modo, indicamos a possibilidade de considerar a implantação de sistemas de aproveitamento de 

água pluvial no momento da concepção e construção de novos prédios escolares. 
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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, 

calculamos o volume de água pluvial a ser captada. De acordo com o volume determinado, podemos 

determinar os materiais necessários para implantação do sistema. 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 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 m², que consome em média 250 mm 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, utiliza-se o método Azevedo 

Neto: 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. 
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Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia inovadora que tem o objetivo de criar, 

desenvolver e gerenciar um projeto de construção durante todo o seu ciclo de vida baseado em um 

modelo virtual do edifício. O BIM é utilizado para reduzir erros e conflitos, aumentando assim a 

produtividade e qualidade dos serviços, além de otimizar os custos e prazos das obras. Este estudo 

tem por objetivo apresentar uma metodologia mais eficaz no ramo da construção civil, buscando-se 

conhecer as ferramentas da interoperabilidade que existem e que são utilizadas pelos profissionais 

da Arquitetura e Construção (AEC) para a interoperabilidade dos softwares BIM, com ênfase na 

ferramenta Industry Foundation Classes (IFC), considerada segundo os estudos realizados como 

uma das mais importantes na área. A IFC utiliza um formato de troca de dados, o que contribui para 

um dos maiores desafios dos profissionais da AEC, pois favorece a máxima eficiência na 

interoperabilidade da plataforma. A metodologia utilizada inicialmente foram os estudos da 

plataforma BIM envolvendo informações sobre a interoperabilidade aplicada a construção civil, sobre 

as ferramentas da interoperabilidade e suas aplicações entre softwares BIM. Para a análise desses 

materiais utilizou-se três bases de dados para discussão dos principais estudos envolvendo o tema: 

CAPES, Science Direct, Scopus e Scielo. Realizou-se comparações entre essas ferramentas, 

verificando-se as vantagens e desvantagens da utilização de cada ferramenta, além de análises para 

entender as falhas de troca de dados frequentes, e observadas na plataforma. Os resultados 

preliminares, dessa pesquisa, apontaram que a escassez de mão de obra faz com que o BIM ainda 

se encontre em estado inicial no Brasil, além da resistência dos profissionais da área em aderir a 

nova mudança e, um ponto ainda mais relevante é o alto custo de implantação do software.  

Observou-se entre as vantagens no uso da ferramenta, a diminuição de erros de projeto, pois a 

visualização em 3D é imprescindível para auxiliar os profissionais da AEC. Com base nos estudos 

realizados nutre-se a expectativa de que ao final dessa pesquisa, seja possível comprovar que o BIM 

é um universo que precisa ser explorado pelos profissionais da construção civil, e que o 

conhecimento mais aprofundado dessa ferramenta visa transformar o setor da Arquitetura e 

Construção.  
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O estudo da mobilidade urbana faz-se necessário para evoluir o transporte de pessoas e objetos, 

utilizando os eixos coletivos, modelo fundamental no deslocamento numa conturbação urbana. O 

BRT foi desenvolvido para atender tal demanda, com um sistema de transporte de ônibus de alta 

qualidade, rapidez, de rede flexível e eficiente, com custo favorável de instalação quando comparado 

ao sistema tradicional, através da provisão de infraestrutura segregada com prioridade de 

passagem, operação e frequência. Com modernização transporte e o incremento dos terminais 

integradores, na cidade de Uberaba, as malhas viárias que receberam esse tipo de transporte 

passaram a apresentar patologias pouco polemizadas na região, oriundas do peso e movimentos 

reiterados, os pavimentos passam a apresentar patologias muitas vezes causadas por problemas 

geotécnicos. O substrato do solo apresentou falhas estruturais em determinados trechos da malha 

viária, sobretudo na estrutura de pavimento que não conseguiu obter uma resistência para suprir a 

camada superficial, gerando impactos e deformações, em toda superfície do pavimento (patologias). 

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) vem sendo o melhor meio de revestimento, 

constituindo parte mais importante da pavimentação asfáltica, mas existem outros diversos fatores 

como que determinam na condição final desse processo: cálculos de dimensionamento, execução e 

qualidade dos materiais utilizados, por exemplo. Em busca de uma melhoria na resistência e 

impenetrabilidade da umidade do solo, são necessários métodos e processos eficientes de 

compactação para resolver os grandes problemas de infraestrutura e/ou pavimentação, aumentando 

o desempenho e durabilidade do projeto. Contudo, será feito um estudo em material especializado e 

consulta a profissionais aptos em compactação para análise do solo em Uberaba. O objetivo desse 

estudo é apresentar uma estratégia, analisando possíveis soluções para diminuir os impactos do solo 

e maior desempenho dos pavimentos asfálticos favorecendo melhor mobilidade a pessoas e objetos. 

É um projeto da infraestrutura do sistema abrange todas as áreas, desde a parte geológica até a 

Engenharia de Tráfego, sendo muito importante buscar o melhor desempenho possível para usufruir 

o máximo do processo. O Planejamento adequado traz consigo uma quantidade de benefícios 

demonstráveis, incluindo a redução de custos, maior eficiência nos resultados do sistema e maior 

confiança na forma e natureza do produto final.  
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A água é um recurso fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência humana, assim, a gestão 

dos sistemas de abastecimentos é de suma importância para evitar a escassez desse recurso. 

Também cabe destacar que os impactos ambientais gerados pelo abastecimento de água estão 

diretamente relacionados à eficácia desse sistema. Quanto maior a eficiência do sistema, menor 

será o impacto gerado ao meio ambiente e, concomitantemente, a cada habitante da cidade. As 

informações e indicadores do Sistema permitem identificar, com objetividade, aspectos da gestão 

dos serviços nos municípios brasileiros. Neste trabalho busca-se analisar a relação entre o índice de 

perdas na rede de abastecimento de água com os parâmetros operacionais e financeiros das 

empresas responsáveis pela gestão destes sistemas. As informações foram extraídas e organizadas 

em planilhas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), sendo esse 

sistema representado por um banco de dados com informações das empresas de saneamento, 

considerando-se a maior confiabilidade disponível para esse estudo. Os parâmetros financeiros 

disponíveis no SNIS e que foram utilizados são: despesa total com os serviços por metro cúbico, 

tarifa média praticada, tarifa média de água, participação da receita operacional direta de água na 

receita operacional total e incidência da despesa de pessoal e de serviço de terceiros nas despesas 

totais com os serviços. Os parâmetros operacionais disponíveis no SNIS e que foram utilizados são: 

índice de produtividade, economias ativas por pessoal total, índice de produtividade de pessoal total 

equivalente e índice de produtividade, economias ativas por pessoal próprio e índice de atendimento 

total de água. Para verificar a precisão da informação do índice de perdas foram utilizados os 

seguintes dados disponíveis no SNIS: índice de macromedição e índice hidrometração. A partir dos 

resultados preliminares, ainda carentes de uma análise mais aprofundada, não é possível concluir a 

relação do índice de perdas com os parâmetros operacionais e financeiros dos sistemas de 

abastecimento de água. Como as análises estão em andamento, não se pode concluir qual é a 

relação do índice de perdas com os parâmetros operacionais e financeiros dos sistemas de 

abastecimento de água. 
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As pimentas do gênero Capsicum, pertencentes a família Solanaceae são amplamente cultivadas no 

Brasil e são reconhecidas pelos teores de vitaminas, minerais, pigmentos naturais e pela 

sensorialidade, que está associada às concentrações de capsaicina. Devido à toxicidade, o risco de 

doenças acarretadas pelo intenso consumo de aditivos sintéticos e a preferência dos consumidores 

por alimentos saudáveis, observa-se um crescente interesse no desenvolvimento de produtos com 

aditivos naturais e livres de conservantes, que sejam capazes de preservar os alimentos das 

alterações indesejáveis. As pimentas têm apresentado interesse comercial em função da 

possibilidade da extração de óleos essenciais que possuem substâncias com ação antibacteriana, 

atividades antifúngicas e inseticida em suas propriedades, garantindo a qualidade dos produtos. No 

presente experimento, relatam-se os resultados de um estudo destinado a avaliar as propriedades 

funcionais antimicrobianas e a viabilidade econômica do óleo essencial de um híbrido formado pelas 

espécies de sementes das pimentas Murupi (Capsicum chinense), Criolo de Morellos (Capsicum 

annuum) e Dedo de moça (Capsicum baccatum), frente a microrganismos patogênicos de interesse 

na área de saúde: Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Os óleos essenciais das 

pimentas foram obtidos pelo processo de arraste a vapor, pelo método Soxhlet, sendo que a 

extração foi realizada com hexano e acetona. A técnica utilizada para a atividade antimicrobiana do 

óleo foi o de difusão de disco de papel. Após a incubação das placas a 37ºC por 24 horas, aferiu-se 

os diâmetros dos halos de inibição em milímetros. Foi realizado o estudo da viabilidade econômico 

financeira de extração do óleo essencial. Com a extração de 40,09 g de sementes por 

aproximadamente 7 horas utilizando hexano como solvente, foi possível obter 3g de óleo essencial. 

Uma quantidade pequena, com um rendimento percentual de 7,48%, porém aceitável. Analisou-se a 

atividade antimicrobiana do óleo em três repetições e em todas as repetições o óleo não se mostrou 

com a ação efetiva frente as cepas testadas. Foram coletados dados referentes aos valores 

monetários que foram gastos com o experimento, o que resultou em sua inviabilidade econômico 

financeira em pequena escala. Para a metodologia de difusão de disco de papel, o diâmetro do halo 

de inibição formado está relacionado com o teor de capsaicinóides em cada espécie Capsicum, e 

esta característica da planta pode explicar a ausência da ação antimicrobiana encontrada. Com os 

resultados obtidos, sugere-se que outros microrganismos sejam testados e, posteriormente, que 

estudos sejam realizados com o intuito de caracterizar quimicamente o óleo estudado para 

adequada aplicação na agroindústria. 
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Com a urbanização surge a necessidade de investimentos em infraestrutura para que a cidade 

venha se desenvolver de forma mais igualitária proporcionando empregos, moradias de qualidade, 

saneamento, drenagem de águas pluviais contra enchentes e alagamentos, que por ventura 

merecem maior atenção porque se configura num dos maiores problemas das grandes cidades 

devido possuírem áreas extensas cobertas por concreto e asfalto, dificultando a infiltração de água 

no solo. A alta taxa de impermeabilização do solo, em seu entorno, proveniente da expansão 

urbana, faz com que se tenha um aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração; 

o aumento do escoamento superficial, por sua vez, intensifica o aparecimento de processos 

erosivos. Como base de análise para essas eventuais ocorrências foi feito o levantamento histórico 

das vias Leopoldino de Oliveira e Guilherme Ferreira, por meio de mapas, imagens, bibliografias e 

fichamento de todo o material coletado e posteriormente a análise do sistema de drenagem e do 

pavimento asfáltico por meio das normas da ABNT e do Manuais do DENIT. Cabe destacar que, na 

fase inicial de desenvolvimento das obras de drenagem urbana, o princípio fundamental que 

norteava os projetos era de garantir o rápido escoamento das águas, mas, com o crescimento das 

áreas urbanas em Uberaba os picos de cheias dos cursos d'água principais passaram a alcançar 

níveis extremamente elevados em relação às condições primitivas de ocupação, com graves 

problemas de inundação. Isso permitiu constatar que a filosofia de projeto de obras de drenagem 

deveria ser radicalmente alterada, no sentido de propiciar maiores tempos de permanência das 

águas precipitadas sobre uma dada bacia com o propósito de reduzir as vazões de pico 

excessivamente elevadas nos pontos mais jusante da mesma. A análise criteriosa do escoamento 

superficial que inclui a determinação da vazão de pico, o volume e a forma do hidrograma para um 

dado período de retorno, constitui um dos mais importantes fatores de sucesso de um projeto de 

drenagem urbana. Em relação ao pavimento a qualidade de rolamento e a integridade estrutural 

pode aumentar muito a vida em serviço dessa infraestrutura e reduzir os custos para os usuários, 

pois em contato com um grande volume de água e uma velocidade considerável, a camada asfáltica 

acaba sendo arrastada, consequentemente é um fator relevante economicamente para a cidade de 

Uberaba. A preocupação com sistemas de drenagem e um quesito novo ao Brasil, Uberaba cresceu 

sem planejamento urbano como muitas cidades do nosso país, o que dificulta a correção e 

implantação de sistemas para a melhoria dos problemas urbanos aqui apresentados. Priorizar 

medidas de preservação ambiental e redução de área coberta são medidas preventivas simples que 

reduzem a potencialização de enchentes e inundações para o município. 
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O etanol surge como fonte alternativa de energia podendo ser produzido a partir de várias fontes de 

biomassa. O etanol é uma alternativa energética viável, uma vez que o Brasil tem tradição e 

conhecimento na produção desses biocombustíveis para a substituição gradativa do petróleo. O 

estudo e a assimilação de toda a cadeia de produção do álcool combustível, etanol, levou a 

elaboração de uma ferramenta adequada para a pesquisa atual: a Microdestilaria de Álcool 

Combustível Automatizada. Esta ferramenta identifica falhas processuais e a consequente perda de 

rendimento, graças aos novos conceitos tecnológicos que abrange. O presente trabalho objetivou-se 

estudar o processo da síntese de etanol em uma micro destilaria autômata para obter dados 

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

evitando assim, perdas de rendimento ou retrabalho. A Microdestilaria de Álcool Combustível 

Automatizada, usada neste trabalho, para a destilação de etanol está instalada no Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI/FIEMG) na cidade de Uberaba – MG. Após a etapa de destilação 

obteve-se um fermentado contendo 37,4 L com teor alcoólico de 64º GL a 27º C e Brix igual a 5. 

Efetuou-se o balanço de massa na etapa da destilação obtendo uma massa de sacarose de 36,5 g, 

13,33 Kg de etanol produzido na fermentação, massa de água de 23,45 Kg, 24,78kg sacarose 

fermentada, 26,08 Kg de glicose e frutose. A partir do balanço parcial de massa obteve-se 36,78 Kg 

da mistura, 13,05 Kg de álcool e 23kg de álcool etílico concentrado a 0,56 % (em massa). Com 

intuito de testar na pratica os conceitos assimilados ao longo de toda graduação a micro destilaria 

fez-se muito satisfatória, abrangendo conceitos de automação industrial, microbiologia, 

biotecnologia, fenômenos de transporte e operações unitárias. Portanto, a utilização da micro 

destilaria tornou possível entendimento das mais diversas questões de engenharia química que 

estão presentes na obtenção de etanol em indústrias.  
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Neste estudo busca-se analisar a relação do consumo per capita de água com alguns fatores 

(temperatura média, renda per capita, índice de desenvolvimento humano (IDH), tarifa e a 

densidade de economias de água por ligação) que interferem diretamente no seu valor, de maneira 

a auxiliar o Engenheiro a decidir qual a estimativa da vazão de dimensionamento em um sistema de 

abastecimento de água. Os dados de consumo per capita, tarifa e densidade de economia de água 

por ligação foram extraídos dos Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), por ser a 

biblioteca com dados disponíveis mais confiável. Os dados da temperatura média foram retirados do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e os dados do IDH foram extraídos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Os municípios utilizados para essa análise foi o Estado de Minas 

Gerais pois, além de estarmos situados nesse estado, ele possui uma grande quantidade de 

municípios e, em situações adversas. Para essa pesquisa, lançou-se mão da revisão bibliográfica 

sobre sistemas de abastecimento de água e consumo per capita, buscou-se a definição das 

informações a serem utilizadas para a análise juntamente com o consumo per capita e, serão 

geradas estatísticas relacionando o consumo per capita e cada um dos fatores coletados. Definiu-se 

trabalhar com dados dos municípios com índice de hidrometração acima de 95%, pois estes dados 

terão uma maior precisão e confiança no dado de consumo per capita. De um total de 853 

municípios em Minas Gerais, a base de dados do SNIS baseada na amostragem adotada para o 

estudo, apresenta cerca de 663 cidades com índice entre 95% e 100%, dentre as quais estão os 

municípios abastecidos por empresas privadas, serviços públicos e COPASA, e conhecendo-se qual 

dos fatores tem maior e menor influência no consumo per capita de água. Os resultados 

preliminares, ainda carentes de uma análise quantitativa mais aprofundada, propõe-se determinar 

qual dado tem maior influência sobre o consumo per capita. Como as análises estão em andamento, 

nutre-se a expectativa de que, ao final dessa pesquisa, seja possível propor qual fator tem maior e 

menor influência com o consumo per capita.  
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O procedimento de coletar amostras é de fundamental para garantir representatividade, 

consequentemente, resultados confiáveis. É importante salientar que, devido às constantes 

alterações ambientais, não existem amostras iguais; dessa forma, o planejamento da coleta deve 

ser criterioso para fornecer quantidade de amostras suficiente para a realização de todos os testes 

requeridos. A velocidade de sedimentação do lodo é um dos principais parâmetros na escolha do 

coagulante para o tratamento, pois quanto menor o tempo gasto maior a quantidade a ser tratada 

(para tratamentos em bateladas). Visando analisar o tempo de sedimentação em diferentes 

condições de tratamento, foram coletadas amostras de efluentes da indústria de cosmético e de 

fertilizantes.  Para realização das coletas seguem os procedimentos, baseados no Manual de 

Procedimento de Amostragem e Análises de Água e na NBR 9897 – planejamento de amostragem de 

efluentes líquidos. Inicialmente as empresas parceiras efetuaram as coletas e encaminharam para a 

Universidade de Uberaba, onde no laboratório da universidade as amostras foram devidamente 

identificadas. Nesse caso não foi possível acompanhar todo o processo, com isso foi solicitado 

autorização de entrada dos estudantes para refazer a coleta para o segundo ano de pesquisa. 

Durante os testes no protótipo, foram levantados 3 pontos que influenciaram na eficiência dos 

processos: a vazão das bombas, perda de carga nas linhas de bombeamento e eficiência do filtro; 

Com isso, o teste foi transferido para um jar test. No jar test comparou-se o tempo de sedimentação 

do lodo utilizando a lixívia e uma solução de cal hidratada. O tempo de sedimentação com a lixívia 

foi de aproximadamente 30 segundos e, utilizando a solução de cal hidratada, foi de 

aproximadamente 60 segundos. Em seguida, comparou-se o tempo de sedimentação entre o 

tratamento com a lixívia e a cinza em pó. Utilizando lixívia foi de 24 segundos e  utilizando cinzas 

como coagulante, 18 segundos. Com isso, constatou-se que a cinza em pó como coagulante 

apresentou melhor eficiência na decantação em comparação a cal hidratada e a lixívia. Vale lembrar 

que as amostras a serem coletadas na indústria sofrem constantes alterações químicas e físicas, 

sendo assim faz-se necessário planejar com critério a coleta, levando em consideração o volume, 

onde de preferência que seja sempre acima do volume gasto.  
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Nesta pesquisa busca-se tecer considerações sobre o termo “egresso”, recorrendo-se à etimologia 

da palavra, e, por meio de uma abordagem conceitual, propor a presente pesquisa que busca 

representar um conjunto de conhecimentos que permita a apreensão da realidade educacional de 

engenheiros e engenheiras civis formados na Universidade de Uberaba, no intervalo temporal entre 

2015 e 2017, considerando-se a modalidade presencial. No Brasil, no âmbito educacional, o termo 

designa o discente que deixou de pertencer a uma comunidade escolar, abrangendo, 

consequentemente, as categorias de diplomados, transferidos, desistentes e jubilados. Partindo-se 

desse pressuposto teórico, entende-se a necessidade de acompanhar os egressos, no caso dessa 

pesquisa, de Engenharia Civil, da Universidade de Uberaba, com o objetivo de verificar se o perfil, 

como consta no projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil da mesma instituição, está 

consolidado. Para essa pesquisa, lançou-se mão da metodologia com cunho qualitativo, valendo-se 

da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, por meio da utilização de questionários como 

instrumento de coleta de dados. Para análise dos dados, está se lançando mão da técnica de análise 

de conteúdo, fase ainda em andamento. Os resultados preliminares, ainda carentes de uma análise 

qualitativa mais aprofundada, uma vez que considera muitas variáveis, foram obtidos a partir da 

validação do instrumento de coleta de dados, aplicado junto a um grupo de estudantes de pós-

graduação, egressos da mesma instituição e do curso de engenharia civil, e apontam para um perfil 

de egresso consoante ao que está pensado no projeto político pedagógico do referido curso e 

instituição. Como as análises estão em andamento, nutre-se a expectativa de que, ao final dessa 

pesquisa, seja possível propor e sugerir cursos de extensão, capacitação profissional e até mesmo 

de formação acadêmica, que colaborem para a com a formação continuada dos engenheiros e 

engenheiras formados pela Uniube, garantindo, por mais tempo, sua permanência na instituição. 
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A máquina síncrona é de fundamental importância em usinas e indústrias, pois gera energia elétrica, 

e o estudo da regulação de tensão e do rendimento dela tem grande destaque, pois por ele obtém-

se suas características e sua eficiência. Em verdade, a regulação de tensão e o rendimento de 

máquinas síncronas são assuntos relevantes para a aplicação delas, levando em consideração a 

importância que os programas de eficiência energética vigentes adquiram em consonância com a 

direção ditada pelos programas de sustentabilidade ambiental. Busca-se alto rendimento para essas 

máquinas por que elas constituem em equipamentos que estão envolvidos com grandes quantidades 

de energia, apresentando peso expressivo nos processos de produção e conservação de energia. 

Dessa forma, entender o processo de obter o rendimento da máquina síncrona contribui de forma 

significativa para o melhor aproveitamento de energia nas atividades humanas. Nessa perspectiva, o 

presente trabalho tem como objetivo de analisar o processo de obter a regulação de tensão e o 

rendimento de máquinas síncronas. Para a obtenção do rendimento e da regulação de tensão da 

máquina síncrona, de fato, é necessário a realização de ensaios que possibilitam a separação de 

perdas, determinação de parâmetros e a construção de seu circuito equivalente, com os quais, é 

possível calcular a regulação e o rendimento. Assim, inicialmente foram utilizados artigos científicos, 

livros e sites para se obter um estado da arte sobre o assunto. Em sequência foram elaborados 

roteiros dos ensaios necessários para obter o rendimento e a regulação de tensão, e em seguida os 

ensaios foram realizados e os cálculos elaborados. Quanto ao estado da arte, analisamos que o 

rendimento da máquina síncrona é uma relação entre a potência de saída pela potência de entrada 

da máquina; e que a regulação de tensão é a relação entre a (tensão a vazio menos a tensão a 

plena carga) e a tensão a plena carga, sendo ambos estes itens possíveis de se calcular com os 

dados obtidos dos ensaios a vazio e de curto-circuito. O estudo nos exigiu organizar os ensaios da 

máquina e criar os roteiros adaptados para realizar os testes em laboratório, dos quais, se obteve os 

dados que possibilitaram o cálculo do rendimento e a regulação de tensão. Alcançamos com a 

análise que a obtenção do rendimento e da regulação de tensão da máquina síncrona envolve 

ensaios que possibilitam conseguir a separação de perdas, o circuito equivalente, o valor da tensão 

a vazio e as potências de entrada e de saída da máquina. Ademais, o estudo nos proporcionou 

revisar e aperfeiçoar os roteiros necessários para os ensaios do projeto do ponto de vista técnico, 

adaptando-os em função dos equipamentos e instrumentos disponíveis. Assim, utilizando os 

roteiros, a realização dos testes possibilita a elaboração do circuito equivalente, o cálculo das perdas 

e da tensão a vazio da máquina. Dispondo-se desses valores obtém-se o rendimento e a regulação 

de tensão da máquina síncrona. 
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Ora-pro-nóbis (Pereskia Aculeata Miller), do latim “rogai por nós”, é uma cactácea com folhas 

verdadeiras e com grande potencial para uso alimentar como hortaliça. Foi a partir do conhecimento 

popular que a planta ora-pro-nóbis chegou às grandes cidades, ainda de forma lenta no começo, 

mas com crescimento constante em pesquisas e análises sobre o seu potencial nutritivo alimentar. 

De acordo com o exposto, o presente trabalho tem o propósito de se obter um concentrado proteico 

de folhas de ora-pro-nóbis em escala laboratorial, definindo-se materiais e métodos adequados que 

viabilizam a produção. Metodologia: Primeiramente triturou-se as folhas selecionadas e as colocou 

para agitar com água destilada, em seguida aqueceu-se a amostra para se realizar a filtração. O pH 

foi medido para que posteriormente fosse analisado o devido valor final do pH desejado. Para que 

ocorresse a precipitação da proteína, adicionou-se NaCL, após levar-se a solução a alcalinidade. 

Resultados: As folhas de ora-pro-nóbis utilizadas foram trituradas com o auxílio de um macerador 

manual. Posteriormente foram colocadas em contato com 100 mL de água destilada previamente 

aquecida a 48°C, em seguida, permaneceu em agitação por 15 minutos. Após agitação, a amostra 

foi filtrada para separação do “suco verde” dos resíduos fibrosos. Para fazer com que o suco verde 

atingisse o ponto isoelétrico mediu-se o pH inicial do suco sendo de 4,92. Posteriormente, adicionou-

se a base NaOH até que o pH 7 fosse alcançado, para isso utilizou-se 5,6 mL de solução. Observou 

se que não houve formação de precipitado. Conforme instruções de Dayrell, adicionou-se NaOH a 

solução até que se atingisse pH 9,0, referente a alcalinidade. Adicionou-se em seguida, 15, 30 e 

45mL de NaCL em diferentes amostras e deixou-se descansar por um tempo médio de 12 horas, 

verificando-se assim a formação de precipitado de cor verde nas amostras com 30 e 45mL de 

solução salina. Conclusão: O presente projeto obteve resultados consistentes quando comparados 

com os resultados apresentados na literatura. No entanto, só será possível afirmar que o método 

utilizado foi eficiente após realizar a análise de quantificação da proteína extraída, etapa esta que 

será realizada no segundo ano da pesquisa. Estudos estão sendo realizados afim de se definir quais 

os fatores que influenciam no rendimento de extração, um fator já identificado e que expressou 

grande influência no rendimento é que a extração aumentou quando se aumentava o valor do pH. 
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O pequizeiro é uma planta nativa do cerrado brasileiro, cujo nome cientifico é Caryocar brasiliense, é 

uma arvore de médio porte, cujos frutos são chamados de pequi, apreciado por suas agradáveis 

peculiaridades de cor, aroma e sabor. Como a floração e frutificação ocorre entre os meses de 

setembro e novembro acontece que a utilização da safra não é completa, pois uma parte dessa 

produção é desperdiçada devido a não utilização de métodos eficientes de conservação. O pequi em 

pó pode ser uma atividade rentável, pelo fruto ser de fácil cultivo, com rápido e abundante retorno 

em suas plantações, além de ser uma deliciosa alternativa alimentícia de rápido preparo para a 

culinária brasileira, sendo preparados nas mais diversas formas e sabores.  Com isso pode-se 

empregar a técnica de secagem por convecção, para a transformação do produto em estado fluido 

para o estado solido em forma de pó, para possibilitar a preservação do produto, além de aumentar 

a vida útil e promover a fabricação de alimentos diferenciados, aplicando-se inovação. O objetivo 

deste trabalho consiste em transformar a polpa do pequi em pó, visando a manutenção do sabor. As 

etapas experimentais no processamento do pequi foram: 1. Obtenção do produto: adquirir frutos de 

pequi com fornecedores; higienizar as frutas, colocando-as imersas em água a temperatura de 70°C 

por um minuto, drenar a água e inseri-las em solução de hipoclorito de sódio por 1 minutos. Seguiu-

se a lavagem com água na temperatura ambiente para eliminar as impurezas. 2. Retirada da polpa 

do pequi com auxílio de um ralador de aço inoxidável, evitando não atingir os espinhos do pequi 

(parte interior do fruto). Por esse método obteve a polpa de pequi no formato de lascas, com 

comprimento em torno de 0,5 centímetros. A uniformidade e importante para possibilitar uma 

secagem uniforme, a qual foi efetuada em estufa com escoamento de ar nas temperaturas de 40 a 

1050C. O material particulado foi seco e moído e desagregado em moinho de facas. Verificou-se 

como conclusão que   de todas as temperaturas de secagem do estudo, não ocorreu perda das 

características sensoriais do pequi: cor, aroma e sabor. A umidade final do material desidratado na 

temperatura de 105oC é zero. Para outras temperaturas de secagem a umidade aumenta 

gradativamente com a diminuição da temperatura do ar de secagem. 
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O desenvolvimento das pessoas dentro das organizações é importante para a manutenção e 

padronização dos processos chaves, assim como para ampliar a competitividade. E por este 

princípio, as organizações de logística necessitam estimular e apoiar o contínuo desenvolvimento de 

suas equipes como uma estratégia para manter e alcançar novas possibilidades no mercado. A 

hipótese inicial é que os treinamentos são construídos para solucionar conflitos com o discurso de 

melhorar processos. Os efeitos desta ação a longo prazo não são tão representativos por não 

trabalhar os aspectos de continuidade. Outra hipótese é o uso dos treinamentos para qualificar e 

preparar colaboradores nos processos de certificação ou para organizar o ambiente de trabalho. 

Nesta hipótese outra, a gestão de pessoas utilizaria dos mecanismos disponíveis na ABNT NBR ISO 

9001:2015 para a capacitar buscando a competência necessária de executar de um processo e não 

em acrescentar competências à equipe de funcionários. Por tal caracterização, o presente artigo é 

proposto com o objetivo de estudar e entender os mecanismos de criação e condução dos 

programas de treinamentos e educação às equipes operacionais no chão-de-fábrica. O intuito 

específico deste artigo é integrar a realidade das organizações quanto à prática eficiente dos 

treinamentos. Para o alcance dos objetivos deste artigo a estratégia de pesquisa por revisão da 

literatura será adotada. Esta estratégia trata-se de um procedimento de protocolos definidos para 

localizar, selecionar e avaliar estudos existentes e suas contribuições, analisar e sintetizar dados e 

relatar a evidência, permitindo conclusões claras e objetivas. Em seguida, os métodos mais usuais 

de treinamento são estratificados para oportunizar a discussão e criação de um modelo conceitual 

de treinamento, que passa por um processo de contextualização para melhor adequar ao uso. A 

primeira proposta do modelo de treinamento é definir os objetivos de um treinamento e as formas 

de aplicação que a organização deseja. As necessidades de treinamento podem ser identificadas 

através de observação in loco, aplicação de testes e exames, entrevista com todos envolvidos ou 

mesmo através de aplicação de questionários. Para este modelo, seguindo as observações 

encontradas na revisão de literatura, a equipe de treinadores deverá responder as questões: para 

que treinar?; quando treinar?; onde treinar?; por quem?; em que treinar?; como treinar? e quem 

deve ser treinado? O artigo alcança os objetivos traçados ao propor uma forma simples e objetiva 

de construção de programas de treinamentos para as organizações de logística e a formação dos 

recursos humanos necessários à operacionalização dos sistemas. Neste sentido, as organizações de 

logística precisam ofertar possibilidades e estruturas de treinamento voltadas à realidade do 

processo de aprendizagem de cada indivíduo, para que possam trazer competitividade a todos os 

processos operacionais. 
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Em sua maioria, os transformadores operam em sistemas elétricos alimentando cargas que 

consomem quantidades significativas de energia. Isto torna a regulação de tensão e a eficiência 

energética deles, muito importante. Assim, para serem colocados em operação, existe um conjunto 

de condições tecnicamente impostas. Entre elas a regulação de tensão e o rendimento. É requerido 

que os transformadores apresentem uma baixa regulação de tensão e um alto rendimento. A 

primeira implica que, com o carregamento, não existam grandes variações de tensão na saída 

desses dispositivos desde a vazio até a plena carga. Um alto rendimento do mesmo é importante, 

pois eles propiciam a transferência de energia entre os sistemas elétricos, com alta eficiência. Neste 

trabalho tem-se o objetivo de analisar o processo de obtenção do rendimento e regulação de tensão 

de transformadores. Para a obtenção tanto do rendimento quanto da regulação de tensão é 

necessário a realização de ensaios que possibilitam a elaboração do circuito equivalente do 

transformador, com o qual, é possível calcular a regulação e o rendimento. O trabalho foi 

desenvolvido utilizando-se de pesquisa teórica por meio de livros e artigos científicos, que 

possibilitou uma revisão do estado da arte a respeito de regulação de tensão e do rendimento de 

transformadores. Em sequência, possibilitou-se a análise, o reviso e o aperfeiçoamento dos roteiros 

práticos de ensaios para o desenvolvimento do projeto do ponto de vista técnico, selecionando-os, 

adaptando-os e testando-os em função dos equipamentos e instrumentos disponíveis para a 

realização de ensaios em laboratório. Do ponto de vista do estado da arte, descrevemos que o 

rendimento de um transformador é uma relação entre a potência ativa de saída e a potência ativa 

de entrada do dispositivo enquanto que a regulação de tensão é a relação da variação da tensão em 

seus terminais pela tensão nominal; sendo ambos estes itens possíveis de se calcular com a posse 

do circuito equivalente do dispositivo. E para elaborar tal circuito equivalente se faz necessário a 

realização do ensaio a vazio e de curto circuito do transformador baseados em de roteiros de 

práticas. Assim, o estudo nos proporcionou selecionar, revisar e aperfeiçoar os necessários roteiros 

para o desenvolvimento do projeto do ponto de vista técnico, adaptando-os e testando-os em 

função dos equipamentos e instrumentos disponíveis no laboratório de engenharia elétrica; e a 

posteriori, a realização dos testes que possibilitaram a elaboração do circuito equivalente e o cálculo 

do rendimento e da regulação de tensão de transformadores. Dessa forma, mostramos na análise 

que a obtenção do rendimento e da regulação de tensão de transformadores envolve ensaios que 

possibilitam adquirir a separação de perdas, o circuito equivalente, o valor da tensão a vazio e as 

potências ativas de entrada e de saída. E dispondo-se desses valores obtém-se o rendimento e a 

regulação de tensão dos transformadores empregando as relações abordadas. 
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ENG036 - Projeto piloto de coluna de destilação para obtenção de álcool 
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Toda indústria busca maneiras de aumentar seus lucros e ter um potencial de competitividade maior 

que a concorrência, muitas vezes esse objetivo é alcançado por meio de um projeto interno que 

busca aproveitar algum subproduto que seria descartado sem o devido uso. O setor sucroalcooleiro 

possui vários subprodutos e, portanto, é uma área onde os projetos de aproveitamento de um 

resíduo podem ser viáveis tanto do ponto de vista econômico quanto socioambiental. Um destes 

resíduos é o óleo fúsel e a partir da sua destilação obtém-se o álcool isoamílico que pode ser 

utilizado como solvente orgânico, aromatizante ou na indústria de cosméticos. O óleo fúsel pode ser 

definido como a mistura de álcoois superiores obtidos em várias etapas do processo de destilação do 

álcool etílico e é composto, em sua maioria, pelo álcool isoamílico, mas também existem frações de 

ésteres e ácidos carboxílicos. O projeto de dimensionamento da coluna de destilação envolve as 

análises do óleo fúsel, além dos cálculos de balanço de massa, balanço de energia e o uso do 

método de McCabe-Thiele. As análises depois da destilação são usadas para caracterizar o álcool 

isoamílico afim de comprovar sua obtenção e a eficiência da coluna. Diante da atual destinação final 

do óleo fúsel nas usinas de etanol, que é vendido na sua forma bruta e, por isso, tem baixo preço de 

mercado ou simplesmente descartado incorretamente, o projeto da coluna de destilação busca 

ajudar a agregar valor ao resíduo final. Inicialmente utilizou-se a curva de equilíbrio binária de álcool 

isoamílico e etanol, calculou-se os balanços de massa para obtenção de 0,5 l/h de destilado, 

calculou-se o balanço de energia, utilizou-se o método de McCabe-Thiele para obtenção de medidas 

como quantidade de pratos, diâmetro e altura da coluna de destilação piloto. Retirou-se amostra de 

álcool isoamílico como produto de fundo e caracterizou-se a mesma através de análises de 

densidades e esterificação de Fisher.Com os balanços de massa prontos, identificou-se na curva de 

equilíbrio álcool isomílico x etanol, a quantidade de pratos ideias que seriam necessários para a 

coluna. O resultado encontrado foi de 3 pratos. A eficiência encontrada para a coluna foi de 36%, 

elevando o número de pratos para 8. Altura coluna=1,2192 m. O diâmetro da coluna foi adaptado 

para 5 cm. O balanço de energia mostrou que seria necessário fornecer um total de 0,42 kW de 

calor para operar a coluna. Ao fazer todos os testes e análises foi possível comprovar o processo de 

destilação, bem como a eficiência da coluna projetada e construída, permitindo assim, que os 

objetivos propostos fossem realmente alcançados. A altura de 1,2 metros, foi adequada para a 

vazão de produto de interesse determinada através do balanço de massa. Todavia, a consideração 

de algumas outras variáveis e parâmetros de projeto, além de estudos mais aprofundados podem 

ser necessários afim de se aumentar a eficiência de destilação.   
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O pequizeiro é uma planta nativa do cerrado brasileiro, cujo nome cientifico é Caryocar brasiliense, é 

uma arvore de médio porte, cujos frutos são chamados de pequi, apreciado por suas agradáveis 

peculiaridades de cor, aroma e sabor. Como a floração e frutificação ocorre entre os meses de 

setembro e novembro acontece que a utilização da safra não é completa, pois uma parte dessa 

produção é desperdiçada devido a não utilização de métodos eficientes de conservação. Com isso 

pode-se empregar a técnica de secagem por convecção, para a transformação do produto em estado 

fluido para o estado solido em forma de pó, para possibilitar a preservação do produto, além de 

aumentar a vida útil do produto e promover a fabricação de alimentos diferenciados, aplicando-se 

inovação. O objetivo deste trabalho consiste em transformar a polpa do pequi em pó, visando a 

manutenção do sabor. O produto é realizado pelas seguintes etapas: obtenção do produto; retirada 

da polpa; secagem; resfriamento do produto; moagem; analises: peneiramento, diâmetro de Sauter 

e umidade. Foi empregado a técnica de secagem por convecção, para a transformação do produto 

em estado fluido para o estado solido em forma de pó, sendo assim foi realizado experimentos com 

as seguintes temperaturas: 40°,50°,60°,90° e 105° Celsius. Foram feitas interpretações dos 

resultados experimentais, realizada a secagem e moagem, o pó foi passado por análises. Foi notado 

que de todas as temperaturas analisadas no projeto, a temperatura de 105° C não sofreu perda das 

características sensoriais do pequi, portanto neste experimento a secagem da polpa de pequi em 

estufa a 105 °C foi o melhor método de preservação das características do fruto sendo elas a cor, 

aroma e sabor. Logo após a realização do peneiramento concluímos que a maioria das partículas 

ficaram na peneira 4 sendo 9,67 gramas que equivale 46,3566% do total analisado, sendo que o 

diâmetro médio das partículas é de 0,725mm e o diâmetro de Sauter é de aproximadamente 

0,6059mm.Conclui-se que o pequi em pó pode ser uma atividade rentável, pelo fruto ser de fácil 

cultivo, com rápido e abundante retorno em suas plantações, além de ser uma deliciosa alternativa 

alimentícia de rápido preparo para a culinária brasileira, sendo preparados nas mais diversas formas 

e sabores. Além de tudo, foi notado que de todas as temperaturas analisadas no projeto não sofreu 

perda das características sensoriais do pequi sendo elas a cor, aroma e sabor. 
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São vários os fatores que suscitam preocupações com a saúde urbana de uma forma mais ampla. 

Levar em conta a relação entre o indivíduo e o meio físico, social e político, onde ele vive e se 

insere, são de extrema importância para o entendimento das causas de problemas enfrentados em 

um ambiente urbano. Com isso, um estudo contingente deve ser visto como um parâmetro de como 

a população percebe as demandas dos serviços públicos e uma possível deterioração dos aspectos 

ambientais com o sentido de valorar a estima dos cidadãos pelos bens e recursos naturais e que 

estão relacionados à qualidade de vida da cidade. Nesse ponto, baseia-se a proposta desse projeto 

de pesquisa, devido à relevância de um estudo local que avalie os aspectos climáticos históricos 

(precipitação, temperatura), e os dados históricos de casos notificados de dengue, em um primeiro 

momento, sob a ótica da sazonalidade de ocorrência desses eventos, transmissão de choque-

impacto e do acompanhamento das variações climáticas no município de Uberlândia (MG). Os 

procedimentos metodológicos que serão desenvolvidos nesse Plano de Pesquisa possibilitam 

desenvolver um modelo matemático de decomposição da componente sazonal (St), com extensa 

aplicação nas áreas das engenharias, administração e economia. Á partir desse modelo, pode-se 

considerar empiricamente, várias interpretações e considerações, e ainda com razoável 

confiabilidade. Contudo, deve-se estar atento às demandas sociais, econômicas e ambientais do 

município, além de aproveitar o estudo metodológico, as técnicas de coleta de dados secundários, a 

análise estatística e a produção de tabelas e gráficos, para aperfeiçoar a capacidade de correlacionar 

variáveis e interpretar, analisar e discutir os resultados obtidos. Espera-se os seguintes resultados: - 

Abordar sob a ótica da valoração econômica dos bens ambientais, a percepção dos indivíduos acerca 

das variações climáticas e influência na ocorrência de eventos epidemiológicos locais. - Desenvolver 

um modelo de regressão logit para o conjunto de respostas dos entrevistados, capaz de demonstrar 

as variáveis independentes que apresentam efeito marginal nas variáveis dependentes caso a caso. 

Nesse ponto, um efeito marginal significativo e a obtenção de coeficientes significativos podem 

representar maior ou menor apreço acerca das questões ambientais. De acordo com a proposta do 

plano de pesquisa, será possível o enriquecer muito a capacidade de interpretação e análise de 

modelos estatísticos e gráficos, a perspectiva de uma visão holística e abrangente, e por fim, a 

tomada de decisão ou a proposta de ações que poderiam auxiliar na redução dos efeitos admitidos 

nos resultados da pesquisa, se houverem. O estudo da componente sazonal é de grande importância 

na engenharia devido aos impactos nos projetos em diversas áreas, e, portanto, dispor de 

ferramentas e metodologias que possibilitam sua decomposição e estudo, permite maior capacidade 

de desenvolvimento profissional. 
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Atualmente, o desenvolvimento de software aborda uma estratégia de projeto chamada de 

engenharia de software. A engenharia de software é uma área da computação voltada aos métodos 

e ferramentas para projetar software focando na sua qualidade. Após os anos 70, um acontecimento 

marcou a necessidade de se ter uma estratégia de desenvolvimento de software, a chamada crise 

do software. Desde então, a engenharia de software tem se tornado mais sofisticada adequando-se 

às diferentes especificidades de projeto, o que possibilitou desenvolver softwares de qualidade e 

executar a difícil tarefa de estabelecer os prazos e os custos de um sistema. Para este projeto 

adotou-se a estratégia clássica chamada de cascata na abordagem dos conceitos de engenharia de 

software. A primeira etapa do ciclo de vida cascata contou com a extração dos requisitos que foi 

dividida entre as atividades: Estudo etnográfico, ou seja, avaliação das rotinas de trabalho no local 

por meio de entrevistas com os usuários do sistema e administradores, e levantamento de requisitos 

feitos pela equipe responsável pelo projeto. Outra atividade realizada nesta linha de pesquisa foi a 

escolha das linguagens envolvidas no projeto. O estudo das linguagens foi pautado na utilização dos 

paradigmas de programação adequados para o projeto. A extração de requisitos abordou todos os 

critérios necessários para o seu levantamento. Esse levantamento permitiu prosseguir com a outra 

linha de pesquisa e dar continuidade às etapas do ciclo de vida em cascata. Após a etapa de 

extração, foi possível realizar a análise dos requisitos e o projeto do sistema. As linguagens foram 

estudadas e avaliadas nesta linha de pesquisa, concluindo-se que a melhor alternativa é a utilização 

de linguagens para web e, analisando-se os critérios de paradigmas de programação, a principal 

linguagem escolhida foi o PHP. Também serão utilizadas as linguagens de marcação, estilo e 

programação: HTML, CSS e Javascript. De acordo com as características necessárias analisadas nos 

requisitos do sistema, as linguagens escolhidas deverão tornar o desenvolvimento ágil e flexível, 

permitindo um sistema online e que funcione em dispositivos portáteis e redes extranets. Com o 

levantamento de requisitos chegou-se à conclusão da necessidade dos módulos de: Controle de 

acesso, Controle de estoque, Controle de localização dos equipamentos, Sistema de informação 

centralizado, Sistema de planejamento de manutenções, Sistema de apontamento de custos da 

manutenção, Sistema de monitoramento por semana e Sistema de geolocalização. A extração dos 

requisitos foi utilizada na outra linha de pesquisa para análise de requisitos, modelagem do banco de 

dados e planejamento do desenvolvimento do software. 
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ENG040 - Projeto arquitetônico e suas implicações no estudo de viabilidade – 
“Parte Velha” do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - CPTM 
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Atualmente, vários países enfrentam problemas de escassez de água e as causas para este 

problema geralmente são o desenvolvimento desordenado das cidades, o crescimento populacional 

aliado ao aumento da demanda de água pela indústria e pela agricultura, seguido de intenso 

desperdício. Por isso, é interessante buscar por fontes alternativas de consumo desse recurso, como 

a partir da captação da água precipitada, para fins de uso não potável (por exemplo, à rega de 

jardins, lavagem de piso e outros espaços). Dessa forma, esta pesquisa tem a finalidade de realizar 

um estudo de viabilidade de implantação de um sistema de captação e reaproveitamento da água 

pluvial para fins não potáveis, na parte “velha” do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas 

Gerais - CPTM (vale destacar que a construção da escola é dividida em duas partes: uma nova, 

recentemente construída (2011), e uma velha, oriunda da fundação em 1967). Traz como 

metodologia a revisão bibliográfica e o trabalho de campo, que consiste no cumprimento de 

normativas e diretrizes estabelecidas necessárias para a análise/estudo de viabilidade. Além disso, 

várias visitas foram feitas à escola com o objetivo de coletar os dados relativos ao estudo de 

viabilidade. A revisão bibliográfica foi realizada utilizando-se a base de dados da CAPES e a base de 

dados SCIELO. Para a busca, os seguintes descritores foram utilizados: água, escola, captação, 

reaproveitamento, águas pluviais. Como critérios de exclusão foram determinados descritores 

presentes no título, no resumo ou no conteúdo, artigos publicados no período de 5 e de 3 anos e 

busca especificamente por artigos (não inclui teses e dissertações). Além destes, também foram 

excluídos artigos que não estivessem em inglês e português, que não contivessem resumo e que 

não atendessem às áreas de interesse delimitadas. Deu-se início à investigação dos projetos 

arquitetônicos da parte “velha” do Colégio. Durante o período especificado foram realizadas quatro 

visitas ao Colégio, com o objetivo de fazer o reconhecimento das áreas para possíveis implantações 

de reservatórios e sistema de bombeamento no terreno do CTPM-MG, na parte “velha” da escola. 

Realizou-se ainda o reconhecimento de um dos projetos (impresso), e em arquivo digital (CAD), do 

prédio antigo da escola. A pesquisa ainda está em andamento e, até agora, apenas uma parte da 

metodologia relativa ao estudo de viabilidade foi executada. A edificação escolar, em geral, tem um 

grande potencial para a implantação de sistemas de aproveitamento de água pluvial, por apresentar 

grandes áreas de telhados e outras coberturas (áreas de captação), contribuindo para coleta de 

maior volume de água da chuva.  Além disso, a parte “velha” da escola atende grande número de 

pessoas, constituindo-se em excelente meio de divulgação dos benefícios de técnicas sustentáveis, 

como o aproveitamento de água pluvial e por meio de ações voltadas à própria educação ambiental. 
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Os veículos aéreos não tripulados, ou simplesmente VANT, pode ser definido como um veículo aéreo 

projetado para não possuir um piloto interno e ser monitorado e guiado de forma remota por meios 

manuais ou sistemas de softwares disponíveis em tablets ou celulares O VANT pode ser encontrado 

nas mais diversas modalidades e aplicações logísticas, nas operações de ajuda, estes veículos 

podem vir a favorecer o desenvolvimento de novas possibilidades de atuação logística quanto a 

avaliação da situação local no pós-desastres e detecção de áreas bloqueadas. Assim, por tal 

concepção e potencial de aplicação, esta pesquisa de iniciação científica à graduação tem por 

objetivo discutir, avaliar e identificar veículos aéreos não tripulados utilizados na logística 

empresarial, assim como suas características tecnológicas, e explorar as diversas aplicações que 

possam potencializar as ações de cooperação e coordenação às operações de logística humanitária. 

A pesquisa realizada contou com uma estrutura por pesquisa sistemática de literatura utilizando três 

bases de dados para discussão dos principais estudos envolvendo o tema: a Web of ScienceTM Core 

Collection, Scopus e a Science Direct. Os dados coletados serão cruzados e relacionados à 

contribuição dos veículos aéreos não tripulados nas operações de logística humanitária para 

observação e sugestão de pesquisas no Brasil. O VANT atua nas operações de resposta como um 

recurso alternativo e de apoio à investigação da situação no pós-desastre, devido sua capacidade de 

analisar e mapear as diversas situações de perigo e risco e estender novos projetos de atuação no 

ciclo de vida de um desastre: mitigação, preparação, resposta e ou recuperação. Por isso, o VANT é 

visto no contexto humanitário como provedor de muitas funcionalidades que incluem, mas não se 

limitam a coleta de dados em tempo real, monitoramento da situação atual, busca e salvamento, 

detecção de áreas bloqueadas, comunicações, mapeamento, prestação de ajuda e, principalmente, 

suporte logístico. Desde modo, o presente estudo aponta novas perspectivas para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias aéreas não tripuladas 

para uso nas operações de busca, salvamento, reconhecimento e mapeamento de áreas afetadas no 

pós-desastre ao reconhecerem a potencial utilização destes veículos como instrumentos a amenizar 

o sofrimento das vítimas em desastres no Brasil. 
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Para o tratamento dos efluentes gerados no decorrer dos processos industriais, são implantadas as 

Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), que por consequência geram como subprodutos uma 

grande quantidade de lodos, enquadrados como resíduos perigosos ou não perigosos. O lodo da ETE 

apresenta uma composição média de 99,9% de água e 0,1% de sólido. Sua composição química 

depende de sua origem e dos tratamentos de depuração aos quais ele é submetido. O presente 

trabalho tem por objetivo geral estudar comparativamente os ensaios de floculação e decantação de 

diferentes tipos de efluentes industriais, utilizando como coagulante a cinza de carvão e solução de 

lixivia. Nesta primeira parte do projeto, foram adquiridas as cinzas de carvão. Foram realizadas 

análises para determinar o teor de umidade, sólidos solúveis e inertes presentes na amostra de 

cinza utilizada no experimento. Após a coleta foi feito o peneiramento das cinzas com o auxílio de 

um agitador eletromagnético para separar as partículas menores para o teste. Posteriormente foi 

preparada a solução de lixiviados e a solução de hidróxido de cálcio para a realização dos ensaios de 

floculação e decantação, para então fazer o estudo comparativo dos coagulantes utilizados no 

experimento, obtendo então a massa de lodo e tempo de sedimentação.  Determinou-se o diâmetro 

médio de Sauter a partir dos resultados da análise granulométrica realizada, sendo 0,345 mm que é 

o diâmetro médio da partícula. Para a realização do experimento, foi preparada uma solução de 1 L 

de lixivia utilizando 200 g de cinza. O pH dessa solução foi de 10,7. Alguns parâmetros da cinza 

utilizada no experimento foram determinados, tais como: 2,5% de umidade; 31,76% de sólidos 

solúveis e 65,74% de material inerte. Quando da utilização da lixivia no tratamento do efluente de 

fertilizante, o tempo de sedimentação foi de 9 segundos, sendo 24,02 g de lodo produzido. 

Utilizando o hidróxido de cálcio o tempo foi um pouco maior, sendo de 19 segundos com uma massa 

de 18,58 g de lodo. Já utilizando a cinza de carvão, o tempo de sedimentação foi de 7 segundos com 

uma a massa 17,13 g de lodo formado. No tratamento de efluente de cosmético, com a utilização da 

lixivia o tempo de sedimentação foi de 24 segundos, sendo a massa de lodo produzida de 1,93 

gramas, e utilizando a cinza o tempo foi de 18 segundos com uma a massa 2,37 g de lodo gerado. 

Os resultados dos experimentos demonstraram que o tempo de sedimentação e formação do lodo 

do efluente de indústria de fertilizante no teste de floculação, foi menor utilizando a cinza de carvão, 

gerando uma massa de lodo menor que a lixivia. No entanto, utilizando o efluente de cosmético 

observou-se que o tempo de sedimentação do lodo com a cinza foi menor em comparação com a 

lixivia, mas obteve-se uma massa maior de lodo sedimentado. 
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Atualmente, a água enquanto recurso natural necessário para sobrevivência humana está em 

regime de escassez, o que torna imprescindível a adoção de métodos alternativos para conservação 

desse recuso, de modo a se garantir a economia que possibilita sua permanência nos ecossistemas 

terrestres por um pouco mais de tempo. A água potável é utilizada apenas para diferentes fins, 

sendo o principal deles, para o atendimento das necessidades básicas humanas. A utilização da água 

da chuva é uma das vias que pode colaborar com a economia no consumo de água potável, desde 

que essa água seja usada para fins não potáveis. Uma outra possibilidade, explorada nessa 

pesquisa, é a implantação de sistemas de captação de água pluvial precipitada em instituições de 

ensino, com dois objetivos principais: incentivar a preservação dos recursos hídricos e conservação 

da água e, conscientizar a população da importância da sua economia. 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 escola estadual Carmelita Carvalho Garcia, da cidade de 

Uberaba/MG, calculou-se o volume de água pluvial a ser captada. De acordo com o volume 

determinado, pode-se 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) determinou-se a porcentagem de água potável a ser poupada. 

Para o orçamento da implantação do sistema, determinou-se 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, 

conseguiu-se estimar o tempo para recuperação do investimento. A Escola Estadual Carmelita 

Carvalho Garcia 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. 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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No mercado de energia elétrica, as políticas de economia de energia são cada vez mais importantes 

e sua análise cada vez mais necessária, devido ao custo e a disponibilidade da energia elétrica 

atuais. Por estas razões, com destaque para dispositivos acionados com os motores elétricos, os 

consumidores estão interessados em usar aparelhos com alta eficiência para reduzir consumo. Os 

motores de indução podem ser considerados como os maiores usuários de energia elétrica. 

Mundialmente, esses motores são usados no campo industrial e consomem de 60% a 70% do total 

de energia elétrica absorvida. No setor comercial, esse percentual é de até 35%. Os fabricantes 

fornecem a eficiência do motor com base em medições e procedimentos de cálculo prescritos por 

normas internacionais, como os padrões IEEE 112-B, IEC 34-2 e JEC 37.O rendimento de máquina 

de indução é a relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Considerando que, a 

máquina monofásica assíncrona é utilizada principalmente como motor, é uma relação entre a 

potência mecânica de saída e a potência elétrica de entrada. Dessa forma, para a obtenção do 

rendimento da máquina é necessário obter essas potências. E existem duas maneiras: o método 

direto em que se mede a potência de entrada de saída e o método indireto, em qual, mede-se a 

potência elétrica, determina-se as perdas e calcula-se a potência mecânica. Os ensaios possibilitam 

a separação de perdas, determinação das potências de entrada e saída. O trabalho iniciou-se ao 

executar uma pesquisa teórica por meio de livros e artigos científicos da área, e ao realizar uma 

revisão da literatura apurando o estado da arte a respeito da eficiência dos motores monofásicos 

gaiola de esquilo. O estado da arte nos mostra que o rendimento do motor de indução monofásico é 

uma relação entre a potência mecânica e a potência elétrica. E que a potência mecânica de saída é 

obtida extraindo as perdas da potência elétrica ou por medição direta. A potência de entrada é 

obtida por meios dos ensaios a vazio e de curto-circuito da máquina, os quais possibilitam também a 

separação das perdas que são divididas em perdas elétricas nos enrolamentos do estator/rotor, 

perdas rotacionais que englobam as perdas no ferro e de atrito/ventilação e as perdas adicionais sob 

carga. Para realização dos ensaios necessita-se os roteiros de práticas para que a execução deles 

ocorra atendendo aos requisitos recomendados. Assim, com os dados provenientes dos ensaios, 

chega-se aos valores das perdas e potências de entrada e de saída, e obtém-se o rendimento da 

máquina coma relação n = Psaída/Pentrada. Com a análise realizada chegamos que a obtenção do 

rendimento da máquina assíncrona monofásica envolve ensaios, que necessitam de roteiros 

dedicados, os quais possibilitam a determinação das perdas e das potências de entrada e de saída 

necessárias à obtenção do rendimento, que é a relação entre a potência de saída e a potência de 

entrada. 
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Diante de um quadro atual de poluição, degradação do meio ambiente e escassez dos recursos 

naturais, torna-se imprescindível a busca de maior sustentabilidade para a construção civil. Nesse 

contexto, a madeira em conjunto com o wood framing, método mais moderno de sua utilização, 

surge como nova alternativa. Materiais como o aço e o concreto são resultados de processos 

altamente poluentes e que consomem grande quantidade de energia e suas matérias-primas não 

são renováveis. Ao contrário, a madeira pode ser produzida com custo relativamente baixo e sua 

renovação de fácil ocorrência em seu cultivo de reflorestamento, fornecendo a matéria-prima e 

ainda contribuindo na melhoria da qualidade do ar, manutenção da biodiversidade e redução nas 

áreas de erosão. Este estudo busca mostrar 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 em comparação a outros métodos construtivos tradicionais. A pesquisa 

foi feita com base no levantamento bibliográfico sobre a utilização de estruturas de madeira com 

abordagem de assuntos como: métodos construtivos, materiais, empresas especializadas, normas 

técnicas, limitações, condições de uso, patologias, desempenho, custo e comparativo com outros 

sistemas construtivos. Os estudos mostraram que 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 ascensão, onde empresas como a Tec-Verde, especialista na 

tecnologia, possui mais de 8000 m2 construídos através do programa Minha Casa Minha Vida e 

vários outros projetos pelo país. Além disso, já existe na Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) uma Comissão de Estudos do Wood Framing, trabalhando na elaboração de uma norma 

específica para o método construtivo, o que pode trazer mais investimento para o setor. O wood 

framing reduz o uso de recursos hídricos em até 90%, diminui a produção de resíduos sólidos em 

85%, trazendo sustentabilidade para os canteiros de obra. O processo construtivo é dinâmico com 

redução de tempo de construção em 50% e economia na execução de fundações de 80%, por exigir 

fundações rasas. O valor do método construtivo está cada vez mais acessível, como ocorre na região 

sul do país, onde estão localizadas as indústrias produtoras dessas matérias-primas, projetos em 

estruturas de madeira chegam a custar até 15% menos que obras em alvenaria tradicional. O 

mercado da construção civil está passando por modificações importantes, onde as empresas têm 

buscado alternativas para a extração de matéria-prima de maneira sustentável. O wood framing tem 

seu uso crescente, proporcionando qualidade e dinamismo às construções, e ao mesmo tempo 

contribuindo para a sustentabilidade e a diminuição do déficit habitacional no país. 

 

Palavras-chave: wood framing; estruturas de madeira; sustentabilidade ambiental. 
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Atualmente, o Brasil é o maior país produtor, consumidor e exportador, de café arábica do mundo. 

Na última década, a produção de café no Brasil aumentou em 42%. A relação entre a obtenção do 

grão beneficiado e a casca de café é de 1:1 (m/m). Uma vez que é gerado um volume alto de 

resíduo durante o beneficiamento do café coco, para o cenário de comércio atual, faz-se necessário 

pesquisas para sua destinação. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral propor uma 

destinação a esse resíduo através da extração sólido-líquido da cafeína, a partir da casca de café da 

espécie Coffea arabica, variedade catuaí vermelho. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado 

um planejamento composto central para a etapa de torrefação, a fim de otimizar o processo de 

extração através do software Statistica, encontrando a condição ótima que se consegue extrair 

maior quantidade de cafeína em água, confrontando com o valor obtido na prática. A extração da 

cafeína ocorreu pela lixiviação na cafeteira, preparo do extrato com MgO e extração líquido-líquido, 

sistema água-clorofórmio. A determinação do composto foi feita por espectrofotometria a 274 nm. O 

extrato foi submetido ao teste de infravermelho para verificar a necessidade de purificação. Foram 

realizadas análises quanto ao teor de umidade da casca, extração em diferentes granulometrias, 

perfil de temperatura de torra e determinação de cafeína da casca in natura. Assim, os dados de 

temperatura e tempo ótimos encontrados, dentro da faixa analisada dessas variáveis pelo teste de 

hipótese t de Student no software Statistica, foram 149,5 °C e 5,1 minutos, respectivamente, e 

corresponderam ao teor máximo de cafeína extraída de 0,87% (m/m). No entanto, na prática foi 

possível extrair 0,56% de 1,3% (m/m) de cafeína em condição otimizada. A cafeína extraída não 

precisa ser purificada, desde que seja cristalizada a partir da água. O perfil de temperatura de torra 

definiu que quanto menor for a temperatura e o tempo, maior será a quantidade de cafeína 

extraída, enquanto que a análise granulométrica definiu que quanto menor for o diâmetro da casca 

de café, maior será a quantidade do composto obtido. O rendimento obtido da extração de cafeína 

da casca in natura foi de 0,41% enquanto que a literatura apresenta um teor de 1,3% (m/m). O 

conteúdo de umidade presente na casca de café in natura e torrada foi de 20,116% e 6,251% 

(m/m), respectivamente. As considerações finais foram a divergência de teores de cafeína que pode 

ter ocorrido pela não idealidade do processo, como a variação da temperatura, visto que a 

temperatura tem maior influência no teor de cafeína obtido, e a utilização de torrefador diferente, 

sendo necessário o estudo de otimização da faixa de parâmetros que se encaixe melhor na 

configuração do equipamento disposto, e pela condição heterogênea da quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes na casca de café. 
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O biodiesel pode ser definido como um derivado éster monoalquílico de ácidos gordos de cadeia 

longa proveniente de fontes renováveis como óleos vegetais ou gorduras animais e que apresenta 

características semelhantes ao diesel de petróleo, podendo ser utilizado sem qualquer problema em 

motores de ignição por compressão. A nível industrial o processo mais utilizado para a produção de 

biodiesel é a transesterificação usando uma base como catalisador, uma vez que a reação ocorre a 

uma maior velocidade, observando-se um maior rendimento e seletividade. Os catalisadores básicos 

mais usados são o KOH e o NaOH, porém, novos processos como ultrassom e hidroesterificação, 

tem sido utilizados como alternativas dos processos existentes, devido a um menor custo e rapidez, 

principalmente. O biodiesel foi produzido por rota metíica, usando KOH (1% (m/v) (cat/óleo) e uma 

proporção de 10:2 (m/v) (óleo/álcool), nos processos de agitação magnética, banho de ultrassom e 

sonda ultrassônica, como comparativo.  Em seguida, o produto foi separado por decantação para a 

retirada da glicerina, lavado, e em seguida partiu para caracterização, com rendimento (m/m), 

acidez, viscosidade e teor de glicerina livre. Os biodieseis obtidos (banho, agitador e sonda 

ultrassônica) apresentaram os seguintes resultados de rendimento mássico, respectivamente: 

71,72, 98,40 e 98,30%. Em relação ao índice de acidez, todos os 3 apresentaram-se dentro dos 

parâmetros mínimos (0,5 g KOH/g amostra), sendo 0,0399, 0,0056 e 0,0156, respectivamente. Em 

relação à viscosidade, os valores obtidos foram 6,4249, 3,4711 e 2,1897 (cP). As análises de 

densidade (g/cm3), indicaram que o biodiesel obtido usando a sonda ultrassônica, apresentou o 

menor valor (0,8674), sendo que o processo usando banho ultrassônico (0,9263) e usando agitação 

magnética (0,8706). Os valores obtidos para o teor de glicerina livre foram 3,7163, 3,5919 e 3,603, 

respectivamente. Observou-se que os processos testados com a sonda ultrassônica, a qual, possui 

maior frequência de vibração, gerou melhores rendimentos reacionais, comparada às demais 

técnicas. Além disso, observou-se que a relação mássica utilizada (óleo/catalisador) proporcionou a 

formação de um produto com baixa acidez e com densidade dentro dos limites estabelecidos pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os valores de viscosidade cinemática obtidos, encontrara-se 

dentro dos limites estabelecidos (1,9 - 6,0 cP). Os teores de glicerina livre foram acima do 

estabelecido, indicando uma alta interação entre a glicerina formada e o álcool utilizado no processo 

reacional. Os resultados obtidos, demonstraram a viabilidade de produção do biodiesel usando óleo 

de soja como matéria prima, indicando que o processo usando a sonda ultrassônica é favorável 

técnica e economicamente e poderá ser viabilizado para produção de biodiesel usando as condições 

testadas.  
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Atualmente, tem ocorrido diversos acidentes ambientais, em muitos casos com a existência de 

danos catastróficos ao meio ambiente e ao ser humano. Alguns desses acidentes tem sido 

relacionado a falta de conhecimento do correto armazenamento e manuseio de produtos químicos 

perigosos.  As normas nacionais existentes para regulamentação do uso e manuseio de produtos 

tóxicos e/ou perigosos são recentes e muitas hipóteses acidentais não foram contempladas de forma 

explicita. Porém, os acidentes estão ocorrendo e quando não são aplicadas medidas preventivas, 

deve-se lançar mão de medidas corretivas, em decorrência de danos graves e geralmente mais 

onerosos quando se trata de recuperação. As condições climáticas, ou seja, mudanças na atmosfera 

tem sido um fator relevante na ocorrência de acidentes, principalmente a atmosfera carregada 

eletricamente. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um software para o 

estudo de análise de risco a ser realizado em atmosfera modificada. O projeto utilizou a UML 

(Unified Modeling Language) para suporte à documentação de desenvolvimento do sistema. Nesta 

etapa de construção do software foi elaborado o diagrama de Casos de Uso. Para a construção do 

software foram utilizadas as seguintes tecnologias: Java, Javascript, CSS e a linguagem SQL para 

acesso a banco de dados. Este estudo visou a criação de um software que proporciona o 

gerenciamento da ocorrência de sinistros em tanques de armazenamento de combustíveis e a 

indicação dos elementos necessários para simulação e comprovações de estudos sobre acidentes 

ambientais em tanques de combustíveis. O software realiza a estimativa das dimensões, 

características e custos que pode ser utilizado para comprovação dos resultados simulados. Além 

disso, o software possibilitou os cálculos das seguintes variáveis: temperatura, pressão, volume e 

descarga elétrica, tanto interna como externa dos tanques de combustíveis. Com isso, torna-se 

possível a aplicação de medidas de controle mais eficazes na ocorrência de vazamentos ou 

modificações atmosféricas. De forma geral, os empreendimentos que possuem substâncias tóxicas 

e/ou inflamáveis estão sendo obrigados a investirem em estudos de análises de riscos, em 

elaboração de programas de gerenciamento de riscos com a finalidade de reduzir os riscos de 

acidentes. Diante disto, a elaboração de estudos que apontem as particularidades da região onde 

encontra-se o empreendimento, a adoção de medidas preventivas para evitar incêndios e explosões 

são de grande importância. Quando se trata de armazenamentos de combustíveis para empresas 

produtoras ou distribuidoras, a quantidade de produto geralmente é imensa, passando dos milhares 

de litros. Portanto, torna-se muito difícil realizar modificações nestas estruturas. Por isso, a 

elaboração de softwares para simular e identificar os pontos mais críticos do processo, bem como os 

pontos ótimos, são extremamente relevantes. 
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A água é um dos mais preciosos recursos naturais, sendo indispensável para a vida no/do planeta. O 

desperdício de água, por mau uso de aparelhos sanitários e vazamentos nas instalações, aumenta o 

consumo deste recurso. Conscientizar as pessoas quanto ao uso sustentável da água é uma das bases 

para o desenvolvimento sustentável e humano. A água pluvial pode ser utilizada em várias atividades com 

fins não potáveis no setor residencial, industrial e agrícola, como por exemplo, em pontos de 

abastecimento de vasos sanitários. Técnicas alternativas, como o aproveitamento de água da chuva em 

edificações escolares é importante para conservar recursos hídricos, pois causa reduzido impacto 

ambiental e gera considerável redução no consumo de água potável. O objetivo desta pesquisa é realizar 

um estudo de viabilidade de implantação de um sistema de captação e reaproveitamento da água pluvial 

para fins não potáveis, na parte nova do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – CPTM. A 

construção da escola é dividida em duas partes: uma nova, recentemente construída (2011), e uma 

antiga, oriunda da fundação em 1967. Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica a partir das 

bases de dados da CAPES e SCIELO e o trabalho de campo, por meio da análise/estudo de viabilidade, 

ainda preliminar. Para a revisão bibliográfica foram utilizados os descritores: água, escola, captação, 

reaproveitamento, águas pluviais. Os critérios de inclusão foram descritores presentes no título, no resumo 

ou no conteúdo, artigos publicados no período de 5 anos e busca especificamente por artigos. Foram 

excluídos teses, dissertações e artigos que não estivessem em inglês e português, que não contivessem 

resumo e que não atendessem às áreas de interesse delimitadas. Como resultados do levantamento 

bibliográfico foram identificados 1940 artigos que após serem submetidos aos critérios de inclusão/ 

exclusão foram delimitados a 43 artigos utilizados como referencial teórico para este trabalho. Iniciou-se a 

investigação dos projetos arquitetônicos da parte nova do Colégio e realizaram-se quatro visitas, para 

reconhecimento das áreas de possível implantação de reservatórios e sistema de bombeamento no terreno 

do CTPM-MG, na parte nova da escola. Realizou-se, ainda, o reconhecimento de um dos projetos 

(impresso), e em arquivo digital (CAD), do prédio novo. Após o trabalho de campo observou-se que a 

dimensão do sistema de captação de água é de 1088 m² e a média de consumo de água é de 14,75 m³ 

ao mês, sendo que se evidencia uma redução acentuada do consumo nos meses de dezembro, janeiro e 

julho (meses de férias escolares) e um aumento significativo do consumo no mês de fevereiro (mês de 

retorno às aulas). A partir dos resultados obtidos, considera-se que a parte nova da edificação escolar tem 

potencial para a implantação de sistemas de aproveitamento de água pluvial, por apresentar grandes 

áreas de telhado e outras coberturas (áreas de captação), contribuindo para coleta de maior volume de 

água da chuva.  Além disso, a parte nova da escola, alvo dessa pesquisa, atende grande número de 

pessoas, direta ou indiretamente, constituindo-se desta forma, em excelente meio de divulgação dos 

benefícios de técnicas sustentáveis, como o aproveitamento de água pluvial. 
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A engenharia de software é a metodologia mais moderna a ser abordada quando se deseja planejar 

e desenvolver um sistema. Há vários modelos de ciclo de vida empregados para se projetar um 

software. Para este projeto o modelo utilizado foi o modelo em cascata. Neste modelo a primeira 

etapa trata-se de extrair requisitos, isto é, verificar as necessidades do sistema para o qual será 

projetado. Para isso, é necessário entrevistar as pessoas que irão utilizar o sistema, além de estudar 

os processos e traçar um estudo etnográfico para analisar a rotina do ambiente em que o sistema 

será aplicado. Esta linha de pesquisa abordou a análise de requisitos e o projeto de software, com o 

objetivo de modelar o banco de dados e projetar as demais estruturas do software. Para que o 

sistema fosse projetado, utilizou-se os requisitos levantados por uma outra linha de pesquisa do 

mesmo projeto. Após os requisitos serem levantados, uma análise foi feita visando a obtenção das 

funcionalidades necessárias para que o sistema atendesse ao seu propósito. O desenvolvimento de 

um sistema conta com várias etapas e, neste projeto, abordou-se o ciclo de vida de 

desenvolvimento denominado de cascata, em que há o levantamento de requisitos, sua análise, o 

projeto do sistema e seu desenvolvimento. Outro ponto trabalhado nesta linha de pesquisa foi a 

escolha do melhor sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) para o projeto. Este estudo 

leva em consideração vários conceitos de paradigmas de programação, incluindo familiaridade dos 

desenvolvedores com o SGBD, escalabilidade do sistema, segurança da informação, dentre outros. 

O banco de dados foi projetado de acordo com os requisitos do sistema. Um modelo de entidade 

relacional foi criado para que fosse possível ter a visão sistêmica de todo o banco de dados, que é a 

parte crucial do projeto. O banco de dados foi criado a partir da análise dos requisitos colhidos na 

outra linha de pesquisa do projeto. Também foram levantados os critérios de análise do SGBD e 

optou-se pela utilização do MYSQL. Por meio da modelagem de forma abstrata e conceitual foi 

possível verificar a estrutura do sistema e, também, a definição do projeto de desenvolvimento do 

sistema. Os principais resultados obtidos por esta linha de pesquisa foi a obtenção da base para o 

desenvolvimento do software com qualidade de forma que atenda aos seus requisitos. O 

levantamento dos requisitos, a análise das linguagens, a modelagem e a escolha do SGBD tornam 

possível o desenvolvimento do sistema, destacando-se que a construção de um projeto de software 

também fará com que o desenvolvimento ocorra dentro do prazo estipulado. 
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