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ENG001 - Caracterização da produção do paisagista Ney Dutra Ururahy - 
Levantamento e catalogação da produção do paisagista Ney Dutra Ururahy nas 
áreas livres dos edifícios públicos em Brasília 
 
 
Apresentador:  Parreira, Vanessa 
Orientador:  Maluf, Carmem 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: Tosta, Janaína; Menezes, Mariana; Ferreira, Mariana 
Instituição: UNIUBE 
 
 
O projeto tem por objetivo levantar e catalogar a produção do paisagista Ney Ururahy, que é de grande 
importância para o paisagismo brasileiro, por suas obras em Brasília e trabalhos com Burle Marx e Oscar 

Niemeyer. Seu acervo constitui uma riqueza ainda não documentada. Com o levantamento e a digitalização 
desses projetos pretende-se alimentar um banco de dados que servirá de fonte de pesquisa para estantes e 
profissionais da área. Foi feito um levantamento dos projetos do paisagista focando suas obras realizadas em 
Brasília. Procedeu-se um registro dos mesmos, classificando-os segundo sua área de implantação. Os desenhos 
manuscritos foram xerocopiados e scanneados, utilizando-se de equipamentos do LEAC (Laboratório de Estudos 
do Ambiente Construído). Após digitalizados, os projetos foram redesenhados através do programa Autocad®. 
Foi feita uma revisão bibliográfica através leitura de livros e textos sobre o paisagismo brasileiro. Na etapa 

seguinte, os projetos levantados foram organizados em subgrupos conforme suas características e sua 

localização, priorizando aqueles desenvolvidos para Brasília. Ocorreram alguns encontros com o paisagista, e 
com a arquiteta Fátima Quadra, responsável pelo acompanhamento de todos os projetos de Ney Ururahy. A 
finalização dessa pesquisa e sua divulgação virão contribuir para o estudo do paisagismo brasileiro. 
Conhecimento aprofundado sobre a história do paisagismo, situando a obra de Ney Ururahy na evolução do 
paisagismo brasileiro, relacionando seu trabalho com as tendências de cada período. Contato direto com a obra 
do paisagista, possibilitando o entendimento e aproximação com seu método de trabalho. Levantamento e 

registro das obras. Foram feitas fichas, listando separadamente cada projeto, constando nela todo o material 
obtido (planta, corte, detalhamento) e sua especificação (planta original, cópia, ou arquivo digital). O projeto 
de pesquisa foi apresentado, em forma de pôster, no IX ENEPEA, Encontro Nacional do Ensino de Paisagismo 
em Escolas de Arquitetura e Urbanismo, realizado em Curitiba, no período de 22 a 25 de outubro de 2008, onde 
foram descritos: o projeto de pesquisa, a metodologia e alguns resultados iniciais.  O conhecimento histórico é 
fundamental em qualquer área, o que definiu a necessidade da pesquisa teórica. O aprofundamento no estudo 

da obra do paisagista Ney Ururahy, através da análise de seus métodos de projeto e formas representação, 
veio complementar e enriquecer o estudo sobre o paisagismo, além da aproximação do desenho da paisagem e 

o entendimento da dimensão social do espaço e dos aspectos humanísticos associados a ele. Também a 
descoberta de uma nova forma de absorção do conhecimento: a pesquisa. O reconhecimento desse processo 
como enriquecimento acadêmico virá no amadurecimento de trabalhos futuros. 
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ENG002 - Avaliação da eficiência do tratamento de resíduos de suínos e aves 
utilizando um biodigestor e diferentes processos de compostagem para aplicação 
na pecuária e agricultura irrigada 
 
 
Apresentador:  Ceregatti Cunha, Amanda 
Orientador:  Fernandes, André Luis Teixeira 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: Vidal Ávila, Priscilla 
Instituição: UNIUBE - Universidade de Uberaba 
Órgão Financiador: FAPEMIG 
 
 
A suinocultura brasileira vem apresentando nos últimos anos um nível altamente tecnificado, tanto pela 

genética utilizada, como pelo manejo e pela nutrição. No entanto, apesar das taxas de crescimento e avanços 
na qualidade técnica, estes são setores com baixa qualidade ambiental. Um dos maiores problemas no 
confinamento de animais é a grande quantidade de dejetos produzidos diariamente, numa área reduzida. Com 
isso, o volume de dejetos produzidos nestes sistemas de criação ultrapassa os limites possíveis de utilização 
como fertilizante ou na piscicultura e surgem conseqüências danosas ao meio ambiente. Considerando-se a 
importância sanitária, ambiental e econômica da reciclagem de resíduos provenientes da suinocultura e 
avicultura, o desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo geral a reciclagem e valorização da cama de 

aviário sólida saturada com efluente do biodigestor, após caracterização qualitativa do efluente produzido por 

este. Foram realizadas análises físico-químicas das amostras referentes ao biodgestor (afluente e efluente) e 
referentes a compostagem nos seus diversos tratamentos. Os principais parâmetros análisados são: pH, 
temperatura, umidade, matéria orgânica, carbono orgânico, relação C/N, nitrogênio, fósforo e potássio. 
Conforme esperado, a umidade aumentou em relação à cama de frango antes da saturação com o efluente de 
suínos e após esse processo. Não houve diferença significativa na umidade dentre os diversos tipos de 
tratamento. A quantidade de matéria orgânica no inicio do processo de compostagem não se diferenciam entre 

si.No final do processo de compostagem a umidade reduziu significativamente em todos os Tratamentos, 
indicando a atividade microbiana do composto, que eleva a temperatura e, consequentemente, libera água para 
o meio, comprovando a eficiência da compostagem.Em relação à matéria orgânica, no final do processo nota-se 
a redução de 100%, em todos os Tratamentos, da quantidade de matéria orgânica, onde a degradação do 
carbono pelos microrganismos, para a obtenção de energia e a liberação de CO2 e H2O para o meio ambiente 
reduziram o teor de matéria orgânica (DAÍ PRÁ, 2006).A relação C/N, num material estabilizado é de 10/1 

sendo que a relação C/N do composto analisado mostra que este está em condições de ser utilizado em 
culturas como fertilizante bom. Mesmo o percentual encontrado de NPK de 6,55% do composto orgânico 

saturado com afluente foi menor que a encontrada por Daí Prá (2006) de 9,2%, esse percentual possibilita a 
sua utilização como fonte de nutrientes.O destino correto dos resíduos do sistema de criação de aves é 
fundamental para a manutenção da condição ambiental adequada. O sistema de compostagem consiste em um 
método simples, barato e eficaz, e a conscientização e participação do proprietário rural são fundamentais para 
materialização de ações que contribuam para a preservação efetiva do ambiente natural. 
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ENG003 - Ambiente para auxílio ao ensino de linguagens formais e autômatos 
 
 
Apresentador:  Ribeiro Jr, Neilton 

Orientador:  Orbolato, Daniela 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
O uso de simulações computacionais para facilitar o entendimento de alguns conceitos ou mesmo o teste de 

algumas soluções de problemas tem sido muito explorado como recurso didático nos últimos anos. As mais 
diversas áreas se beneficiaram disso, como por exemplo, a medicina, a matemática, a engenharia. A área da 

linguagem também utiliza simulações, principalmente quando se trata de linguagens formais, que são 
propriamente compreensíveis pelo computador. As linguagens formais são um subconjunto das linguagens que 
podem ser representadas por modelos matemáticos, tornando possível o reconhecimento de linguagens. Tal 
conteúdo é de suma importância no estudo das ciências da computação, pois tanto é necessário para 
“comunicar-se” com o computador, quanto para desenvolver sistemas computacionais aplicáveis às aspetos das 
linguagens, como tradutores de idiomas e entendimento de linguagens naturais, como a língua portuguesa. O 
estudo das linguagens formais é uma tarefa árdua para aprendiz, pois o nível de abstração matemática 

necessária ao conteúdo é bastante alto. Para acompanhar essa exigência espera-se que o aprendiz execute 
vários exercícios propostos, verificando se sua solução é adequada ou não. Nesse ponto, as simulações 
computacionais oferecem recursos valiosos para o aprendiz, que pode delegar ao simulador, testar as soluções 
construídas de várias formas, e esperar que os erros sejam apontados pelo simulador. Este trabalho girou em 
torno do desenvolvimento de um simulador para vários formalismos das linguagens formais, que de forma 

gráfica e simples, possibilita ao aprendiz descrever a solução e monitorar, passo a passo, a computação 

realizada. Além disso, é possível também migração da solução de um formalismo para outro, possibilitando ao 
aprendiz a verificação da equivalência entre os mesmos. Este projeto foi desenvolvido na linguagem Object 
Pascal para Delphi 7, para arquiteturas PC Pentium ou superior, com sistema operacional Windows XP ou 
superior. A interface gráfica foi baseada no componente SimpleGraph 2.26. Foram implementados gráficos 
capazes de representar soluções em autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos, autômatos com 
pilha e máquinas de Turing. As três primeiras representações podem ser convertidas para as gramáticas 
correspondentes. Com uma cadeia de entrada, é possível fazer a simulação e acompanhar todos os passos da 

computação realizada. O simulador foi submetido a vários testes por alunos, onde foi avaliado positivamente, 
mostrando que ele atende ao que foi proposto. O simulador desenvolvido é completo e efetivo no auxílio aos 
estudantes de linguagens formais e autômatos, pois mostrou-se, na prática, extremamente poderoso, simples e 
intuitivo. 
 
Palavras-chave: linguagens formais e autômatos; simulador de autômatos; gramáticas regulares e livres de 

contexto 
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ENG004 - Monitoramento e controle de temperatura de tubo de secagem 
 
 
Apresentador:  Cardeal, Wisney 

Orientador:  Queiroz, Carlos Magno 
Demais Autores: Santos, Eudson Eduardo; Avila, Leandro; Torino, Miguel Angelo; Adamo, 

Natan 
Instituição: UNIUBE - Campus Uberlandia 
 

 
O projeto tem por objetivo monitorar e controlar a temperatura do ar fornecido por um tubo de secagem. Onde 

está adaptado um sensor de temperatura na saída de ar para verificar a variação da temperatura em função da 
demanda de ar, provocada pela mudança de velocidade da ventoinha de ventilação, e dos distúrbios do 
ambiente. A temperatura será controlada pela potência dissipada no resistor de aquecimento que sofrerá 
mudanças de acordo com a tensão fornecida ao resistor. O objetivo final é obter uma saída de ar com a mínima 
variação de temperatura possível. Para montagem do protótipo, o tubo de secagem utilizado foi um secador de 
cabelos, com suas ligações elétricas adaptadas para melhor atuação no projeto. Para monitoramento foi 
projetado um sistema supervisório, programado na linguagem pascal com a IDE Delphi 7, e para controle foi 

utilizado o microcontrolador PIC16F767. Para atuação na variação de potência de aquecimento foi projetado um 
circuito elétrico de dimmerização, que permite acionar o resistor com qualquer ângulo entre zero e 180° a 
partir do ponto de passagem pelo zero da onda de tensão. O controle é realizado em malha fechada, sendo a 
temperatura desejada, informada pelo operador, e da temperatura do ar na saída, medida pelo sensor de 
temperatura. Estes dados são coletados pelo microcontrolador que faz a comparação das temperaturas (erro) e 

de acordo com a lógica de controle implementada atua no ângulo de disparo de alimentação do resistor de 

aquecimento, variando a potência fornecida para o tudo de ar. O sensor de temperatura conseguiu captar de 
forma adequada a temperatura do ar na saída do tubo. O dimmer atuou de maneira eficaz, alterando 
corretamente o ângulo de disparo e conseqüentemente a potência fornecida ao resistor de aquecimento. Como 
não foi empregada nenhuma técnica de controle específica para implementar a manutenção da temperatura de 
saída, observou-se que a temperatura de saída não permaneceu constante, pois a estabilização no valor 
desejado se deu em um prazo de tempo um pouco demorado e de forma oscilante. Contudo foi possível atingir 
o objetivo de controlar a temperatura de saída. O sistema projetado, composto de um sensor de temperatura, 

dimmer, resistor de aquecimento e sistema supervisório, conseguiu atingir o objetivo de monitorar e controlar a 
temperatura do ar de saída no tubo de secagem, porém sem zerar o erro, tornando evidente a necessidade de 
se implementar uma melhor lógica de comparação e uma técnica de controle mais eficiente, por exemplo um 
controle proporcional, integral e derivativo (PID) 
 
Palavras-chave: microcontrolador; dimmer; controle de temperatura 
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ENG005 - Engenharia no ensino médio 
 
 
Apresentador:  Silva, Diego Cézar Frias 

Orientador:  Silva, Antônio Manuel Batista da 
Demais Autores: Teixeira, Edilberto Pereira 
Instituição: UNIUBE 
 
 

Esse trabalho visa despertar o interesse, e motivar os alunos do ensino médio nos cursos de engenharia. 
Durante o período foram feitas várias pesquisas sobre qual a melhor forma de atrair esses estudantes para as 

áreas de tecnologia, e a solução encontrada foi a do desenvolvimento de protótipos com o auxílio de alguns kits 
de robótica. Dessa maneira os alunos poderão por em prática tudo o que eles viram na teoria em disciplinas 
como matemática, física, química e informática. Para o melhoramento da aprendizagem dos alunos do ensino 
médio e da junção das matérias vistas por eles nas escolas com a universidade, serão utilizadas duas técnicas, 
a do ensino com pesquisas e a do ensino por projetos. O ensino com pesquisas farão com que os alunos 
desenvolvam uma iniciativa de buscar informações através de vários meios de comunicação e a partir disso 
selecionar, organizar, comparar, analisar, correlacionar todos os dados obtidos, levantar hipóteses sobre os 

resultados e em seguida elaborar um relatório de tudo o que foi pesquisado. O ensino por projeto auxiliará os 
alunos a relacionar a teoria com a prática e promover a integração das disciplinas cursadas por eles, 
caminhando no rumo de uma atitude interdisciplinar. Por enquanto estamos obtendo resultados satisfatórios 
quanto ao interesse dos alunos do ensino médio nos projetos desenvolvidos com o auxílio dos kits de robótica. 
No momento estamos fornecendo alguns treinamentos para que os alunos tenham mais habilidades para 

utilizar com eficiência os kits de robótica para confecção dos projetos. São muitas as escolas, nas quais os 

ensinamentos teóricos dominam quase que a totalidade de suas ações, o que na maioria das vezes levam os 
alunos à falta de interesse, de engajamento e de motivação para o aprendizado. A princípio uma das razões 
para esse comportamento indesejável, vem do fato que a realidade que o aluno vive está aparentemente 
distante do que está sendo ensinado nas salas de aula, em função da tão falada fragmentação do 
conhecimento, conforme apontam especialistas em educação. Dentro dessa perspectiva, buscando o 
conhecimento como uma totalidade, esse projeto integrado se apresenta como um agente motivador para o 
aprendizado, e facilitador de uma desejável interligação entre teoria e prática, além de permitir a integração 

dos conteúdos abordados nas diversas disciplinas de cada série do ensino médio. De maneira criativa, isso se 
dará por intermédio de um trabalho interdisciplinar desenvolvido com o esforço próprio dos alunos e a 
orientação dos professores. A idéia é a formação do aluno dentro de uma visão geral, resolvendo um problema 
real inserido no seu meio natural ou além dele, mas com a característica de ser de seu interesse e que 
estabeleça, evidencie e utilize os inúmeros elos que une os diversos conhecimentos e assuntos. 
 

Palavras-chave: kits; robótica; projetos 
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ENG006 - Sistema de Gerenciamento de produção agrícola por dispositivos 
moveis 
 

 
Apresentador:  Rocha, Paulo Rogerio 
Orientador:  Silva, Daniela Resende 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

Atualmente, no setor agrícola, apontamentos ou marcações da produção dos funcionários são todas feitas 
manualmente. Essa forma de documentação fica mais sujeita a erros, por não ter controle específico de 
produção, por ser feito a mão. Em algumas propriedades, as marcações ou apontamentos referentes aos 
serviços prestados por cada funcionário são entregues ao setor responsável no final de cada mês. Assim, 
percebe-se a pressão existente em relação ao fechamento da folha de pagamento. Como o sistema atualmente 
é feito todo manualmente, requer um tempo maior para cálculos de produção de cada funcionário e demais 
operações para efetuar o pagamento do salário. O objetivo do presente trabalho, que está em andamento, é o 

desenvolvimento de um software para auxiliar nas tarefas de anotações dos “fiscais de campo” ou “Turmeiros”. 
Esses profissionais têm como objetivo fiscalizar os funcionários durante o trabalho, fazendo anotações do 
desempenho e produção de cada um. Para a criação do protótipo do sistema foi utilizado à linguagem J2ME 
com o servidor de banco de dados mysql e para modelagem deste protótipo foi utilizada a UML. A proposta é 
que essas anotações sejam feitas em um aparelho com conexão a redes sem fio. Nesses aparelhos estará 
instalado o software para que o fiscal tenha no local de trabalho as informações já processadas com exatidão 
para o caso de alguma conferência, ou a título de informar como está o processo de produção da lavoura 

através de relatórios ou pesquisa no sistema. Sendo assim, o processamento dos dados passa a ser todo 
automatizado onde o departamento pessoal já terá em mãos as informações necessárias, e já processadas, 
para o pagamento dos funcionários agilizando o processo. 
 
Palavras-chave: fiscais de campo; apontamento rural; dispositivos moveis 
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ENG007 - Determinação do início da irrigação em função da duração do estresse 
hídrico para a cultura do café arábica irrigado por gotejamento 
 

 
Apresentador:  Macedo, M,T,F. 
Orientador:  Fernandes, A.L.T. 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

O Brasil se encontra na posição de maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor mundial de 
café. Trata-se, portanto, de uma das culturas mais importantes no cenário econômico nacional. Com o seu 
avanço para as áreas de cerrado – que já responde por cerca de 40% da produção nacional – onde as 
temperaturas médias são bem mais elevadas e o regime de chuvas é menor e bastante desuniforme ao longo 
do ano, surgiu a necessidade de tecnologias adequadas à região para dar sustentabilidade à cafeicultura. Um 
dos grandes desafios é quando o café entra na sua fase de floração: esta deve ser uniforme, o que na maioria 
das vezes não acontece. O presente trabalho buscou avaliar a época mais adequada para iniciar a irrigação em 

função da duração do estresse hídrico, que proporcionasse a sincronização da florada, aliada à maximização da 
produtividade e melhoria na qualidade final da bebida. O experimento foi instalado na Fazenda Escola da 
Universidade de Uberaba, em lavoura de Café Catuaí 144, em solo Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, com 
sistema de irrigação por gotejamento. Foram aplicados 6 tratamentos, relacionados a diferentes períodos de 
estresse hídrico, aos quais os cafeeiros foram submetidos por três anos consecutivos. Foram obtidos dados 
biométricos, de produtividade, maturação dos frutos e análise sensorial da bebida. O tratamento sem irrigação 
(DF 0) proporcionou maior sincronização da florada e maturação dos frutos, acompanhado da pior média de 

produção; o tratamento irrigado permanentemente (DF 5), apesar de sua elevada produtividade, apresenta a 
maior desuniformidade de maturação. Para garantir qualidade e produtividade simultaneamente é necessário 
que se estabeleça um período de déficit hídrico, sendo o tratamento referente a 75 dias de déficit (DF 4) o mais 
viável nas condições da presente pesquisa. Para uma melhor avaliação, é necessário obter mais uma safra, 
para observar se este tempo de déficit é realmente o ideal e concluir com segurança a melhor estratégia de 
déficit hídrico a ser aplicado no café arábica na região de Uberaba-MG. 

 
Palavras-chave: café; irrigação; produtividade 
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ENG008 - Controle de um elevador baseado em um sensor de posicionamento de 
baixo custo 
 

 
Apresentador:  Narimatsu, Guilherme de Andrade 
Orientador:  Queiroz, Carlos Magno Medeiros 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo construir um sistema microcontrolado de gerenciamento, controle e 
monitoramento de um elevador, que possuirá um sensor de posicionamento de baixo custo baseado em um 
mouse de esfera. Atualmente, os elevadores possuem sensores que detectam a presença em um andar e 
sensores que verificam o sentido de movimentação, porém, no sistema proposto, graças ao sensor de 
posicionamento, será possível monitorar o movimento do elevador em tempo real, em todo momento, e não 
apenas durante a passagem em cada andar. Para modelagem do algoritmo de funcionamento do elevador 
empregar-se-á o método das Redes de Petri, pois este permite a visualização dinâmica do sistema, além de 

facilitar a identificação de soluções e minimizar os erros de lógica. O elevador será controlado por um programa 
escrito em linguagem C, executado em um microcontrolador, mais especificamente, o PIC16F767 da Microchip, 
hospedado em uma placa de controle, onde estarão conectadas todas as demais partes do sistema de controle: 
maquete do elevador, medidor de posicionamento, painel interno do elevador e o computador hospedeiro do 
programa supervisório. Este software supervisório será desenvolvido na ferramenta Delphi 7, com o emprego 
da linguagem de programação Pascal. As comunicações computador/microcontrolador e 
mouse/microcontrolador utilizarão os protocolos comerciais RS-232 e PS/2, respectivamente. O mínimo 

deslocamento detectável pelo sensor de posicionamento é, em média, de 0,095 mm, ou seja, de 
aproximadamente 1/10 de milímetro. Além disso, mostrou possuir repetibilidade e linearidade adequados para 
medir o deslocamento do elevador. O programa implementado no microcontrolador também PIC16F767 foi 
capaz de controlar e ler os movimentos do mouse, sem perda considerável de dados. A metodologia das Redes 
de Petri mostrou-se adequada para representar o sistema de controle do elevador, classificado como um 
sistema a eventos discretos. Além disso, as características do sensor de posicionamento permite que seja 

realizado o controle e o acompanhamento do elevador de forma mais precisa que a realizada atualmente. 
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Com a rápida expansão das cidades, aliada à falta de planejamento urbano, as áreas verdes tornam-se cada 
vez mais raras e aquelas que ainda existem sofrem sérios impactos ambientais, que comprometem não 

somente essas áreas, mas também aqueles que vivem próximos a elas. Este trabalho trata-se de uma análise 
de uma Área de Preservação Permanente situada no bairro Beija Flor II, em área urbana da cidade de Uberaba 
– MG e objetiva fazer um diagnóstico da área quanto à fauna, flora, solo, atual estado de degradação e ainda 
mostrar a opinião dos moradores do entorno à respeito da referida área. Para realizar essa análise foram feitas 
visitas à APP, feitos registros fotográficos e entrevistas com alguns moradores. Através dessas visitas, foi 
observado que a área é um remanescente do ecossistema Veredas, e é rica em vegetação, havendo presença 
de espécies como copaíbas e jatobás, samambaias açu (espécie que se encontra em extinção). Mas a espécie 

dominante no local é o Buriti (Maurittia flexuosa). Entre as espécies de fauna, encontram-se aves silvestres, 
lagartos, tucanos, pequenos roedores, serpentes e micos-estrela. Existe presença dominante de solos 
hidromórficos e o lençol freático é bem superficial. Nos arredores da mata, o solo está descaracterizado e 
compactado. A área se encontra com vários problemas ambientais, sendo eles: queimadas, provocadas pela 
própria população, disposição de resíduos sólidos, como resíduos de construção, lixo doméstico. Existe um 

problema sério que são os emissários de águas pluviais, que deságuam dentro da mata, sem a existência de ao 

menos um redutor de velocidade, causando erosão e arrastando resíduos para dentro da mata. A água oriunda 
dos emissários fica empossada e, juntamente com os resíduos, pode se transformar em um criatório do Aedes 
Aegypti, comprometendo a saúde da população. Os entrevistados dizem que os maiores malefícios de morar ao 
lado da mata são a falta de segurança e iluminação, os animais peçonhentos, como cobras e escorpiões e 
também ratos e baratas, que invadem as casas e o mau cheiro. Trinta por cento dos entrevistados já tiveram 
dengue. Nota-se que as áreas verdes, tão importantes para as cidades, tornam-se mais um agravante dos 
problemas que estas já enfrentam se não estiverem em bom estado. No caso da Área de Preservação 

Permanente analisada, as mudanças já começaram a ocorrer pois a população já reivindicou a limpeza do local 
junto ao poder público, que tem importância fundamental para a boa manutenção dessas áreas. Então, antes 
de qualquer ação, é preciso que haja a conscientização das pessoas de que seus atos causam profundas 
mudanças no meio ambiente, comprometendo consequentemente suas vidas, pois desta forma, os problemas 
ambientais tendem a diminuir, ocasionando grandes melhorias para inúmeros setores da vida nas cidades e da 
qualidade de vida humana. 
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O termo esgoto é usualmente utilizado para referenciar despejos em geral, podendo estes serem de origem 
doméstica, industrial, comercial, de áreas agrícolas, etc. Alguns autores também utilizam a denominação de 
águas residuárias, que é a tradução literal de wastewater, muito utilizada no inglês. (SILVA, 2004) Os 
tratamentos convencionais de esgotos são divididos em três etapas: tratamento preliminar, primário e 
secundário. O sistema de tratamento de esgotos domésticos por escoamento superficial é considerado um nível 
secundário e consiste em aplicar o esgoto sobre o solo, de forma distribuída, e geralmente é feito na parte 

superior de terrenos com uma determinada declividade, através da qual o esgoto escoa até ser coletado pelas 
valas de coleta na parte inferior. A aplicação é feita de forma intermitente. (CORAUCCI, 2006) Os solos 
indicados para esse tipo de sistema são os de baixa permeabilidade, como os argilosos, por exemplo. A 
inclinação deve ser moderada, algo entre 2 e 8% de declividade. É essencial que seja usado culturas em 
crescimento na área de disposição do efluente, o que aumenta a taxa de absorção dos nutrientes disponíveis no 
solo e a perda e água por evapotranspiração. A vegetação ainda aumenta o tempo de residência do efluente no 
solo, funcionando como uma barreira ao livre escoamento, evita a erosão e retém os sólidos em suspensão. As 

gramíneas mais utilizadas para esse tipo de tratamento são a Brachiaria humidicola e o Tifton. (VON SPERLING, 
2005).  Para a elaboração do projeto será realizado um levantamento referencial bibliográfico a partir da leitura 
e pesquisa em livros, revistas, artigos e sites. Serão abordados os seguintes temas: a composição e 
características dos esgotos domésticos, os problemas causados pelo seu lançamento “in natura” nos corpos 
d’água, a capacidade de depuração desses corpos d’água e os tipos de tratamento de esgotos existentes com 
ênfase no tratamento por disposição no solo.  Compreensão do funcionamento do sistema de tratamento de 

esgoto doméstico por escoamento superficial, o que é de grande valia para nós estudantes e profissionais do 
setor de engenharia e meio ambiente. Uma vez compreendido este sistema é possível fazer análise de possíveis 
locais onde poderia ser implantado tal sistema. Uma vez compreendido todo o processo verificamos que esta 
metodologia de tratamento de esgoto pode ser implantada em um grande número de localidades as quais não 
dispõem de ETEs convencionais. Sendo necessário um investimento consideravelmente baixo faz deste 
mecanismo passível de ser implantado em pequenas e grandes cidades ou até mesmo em povoados, a única 
restrição encontrada foi quanto ao relevo que em alguns casos torna o sistema inviável; no entanto uma vez 

possível a utilização deste processo os ganhos são incalculáveis para a natureza e para a sociedade. 
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A metodologia MCT foi desenvolvida e apresentada por Nogami (1972), e originou-se de pesquisas sobre a 
origem de solos finos de regiões tropicais, denominados “lateríticos”, bem como na observação do seu 
comportamento mecânico, a partir de ensaios realizados em corpos de prova de pequenas dimensões. Também 
baseou-se na observação do comportamento de campo de bases compactadas de pavimentos rodoviários. Em 
amostras de solo arenoso fino da região de Lins – SP, foram realizados ensaios de caracterização e ensaios de 
laboratório de solos segundo a metodologia MCT, Nogami e Villibor (1995). A partir destes resultados, foram 

executados ensaios CBR e Mini-CBR, Villibor (2000), cujos resultados foram analisados e comparados. O ensaio 
Mini-CBR requer um tempo menor de execução em relação ao Ensaio CBR tradicional, o que otimiza o projeto e 
a construção de obras rodoviárias. Neste estudo foram utilizados os equipamentos tradicionais segundo a 
norma ME 049, DNER (1994) e os equipamentos miniaturizados, segundo a metodologia MCT, Nogami e Villibor 
(1995), disponíveis no Laboratório de Solos do Centro Universitário de Lins. Seguindo normas brasileiras, foram 
realizados 06 ensaios de granulometria, 12 ensaios de limites de consistência, 18 ensaios de compactação 
Proctor Normal, 18 ensaios ISC e 18 ensaios Mini-CBR. Neste trabalho serão apresentados resultados de 

ensaios realizados com equipamentos tradicionais e com os equipamentos miniaturizados da metodologia MCT, 
e serão apresentadas correlações entre os seus resultados. Foi definida uma correlação que conduz à definição 
do ISC (Índice de Suporte Califórnia), para solos da região de Lins-SP. Os resultados obtidos em todos os 
ensaios realizados mostraram valores compatíveis com resultados anteriores de ensaios realizados sobre 
amostras de solos de características semelhantes. Foram estabelecidas correlações entre os resultados dos 
ensaios CBR e Mini-CBR para solos da região de Lins-SP, de acordo com o objetivo principal deste trabalho. A 

utilização destas correlações é importante para o dimensionamento da base compactada dos pavimentos 
rodoviários. A aplicação destes resultados resultará em soluções econômicas, tanto em relação aos custos de 
construção rodoviária como em relação aos custos de execução de ensaios de laboratório. 
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