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ENG001 - Melhoria do rendimento da produção de biodiesel a partir de sebo 

bovino através do planejamento fatorial 
 
 

Apresentador:  MELO, Tarcísio de Castro 
Orientador:  BEGNINI, Mauro Luiz 
Demais Autores: CARNEIRO, Zumira Aparecida; PIRES, Natal Junio  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A maior parte da energia consumida no mundo é obtida a partir de fontes não renováveis, como petróleo, 
carvão e gás natural. Num futuro bem próximo, estima-se que dentro de 40 a 50 anos, estas fontes estarão se 
esgotando, além disso, são combustíveis poluidores que afetam o meio ambiente de forma preocupante. Como 
uma das alternativas, vem sendo pesquisada a produção de biocombustíveis alternativos ao óleo de petróleo, a 
partir do sebo bovino como matéria-prima. O Brasil possui o segundo maior rebanho de gado bovino do mundo, 
produzindo anualmente 200.000 toneladas de sebo bovino. Considerando sua alta produção e baixo custo de 
comercialização, o sebo bovino apresenta-se como uma opção de matéria-prima para a produção de biodiesel. 

O Brasil é também um grande produtor de etanol anidro e por isso, torna-se vantajosa a produção de biodiesel 
em rota etílica. A transesterificação do sebo bovino produz uma ! mistura de ésteres, que é mais concentrada 
em ácidos graxos saturados. As propriedades físicas destes ésteres são semelhantes as dos ésteres de óleo de 
soja, e por este método, obtém-se também o glicerol como co-produto da transesterificação. O presente 

trabalho busca obter biodiesel utilizando como matéria-prima o sebo bovino, através da rota etílica em catálise 
mista. As reações de transesterificação etílica e metílica do sebo bovino foram estudadas modificando-se 
diferentes variáveis, com a finalidade de se efetuar o estudo estatístico para definir qual variável que mais 

influencia no processo de obtenção do biodiesel. Em um balão de 250 mL foram pesados 50 g de sebo, 
aquecido e em seguida foi adicionado o etanol e o catalisador. A reação foi agitada e aquecida em tempos de 30 
min e 60 min. A partir dos resultados dos 16 experimentos diferentes, realizou-se o tratamento estatístico dos 
valores. O efeito mais expressivo foi o da variável concentração de sílica. No nível mais baixo da sílica o 
rendimento em média foi em torno de 14%, já no nível mais alto o rendimento foi superior a 27,5%. Seguida 
pela temperatura no reator. As variáveis tempo e concentração de NaOH, exerceram menor efeito em relação 

às duas outras variáveis supracitadas. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a sílica 
desempenha um importante papel na reação de obtenção do biodiesel. Isto se justifica pelo fato de que os 
maiores rendimentos são obtidos a partir do uso de maior quantidade de sílica. O outro efeito mais importante 
é o da temperatura. Pôde-se observar que um aumento na temperatura leva a um aumento no rendimento, o 
que pode ser justificado em termos cinéticos, já que um aumento na temperatura aumenta a velocidade de 
qualquer reação química, fazendo com que o equilíbrio seja atingido em um menor intervalo de tempo. 
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Órgão Financiador: CNPq 

 
 
A região de cerrado possui fatores limitantes para espécies florestais. Para obter-se um bom rendimento com o 
plantio destas nesta região, deve-se escolher espécies que possuam grande potencial de adaptação. Este 
trabalho apresenta estudos realizados na cidade de Uberaba - MG com as espécies mogno (Swietenia 
macrophylla) e teca (Tectona grandis), espécies de grande valor comercial de madeira, porém de médio/longo 
prazo de crescimento. O principal objetivo do projeto é analisar a relação custo-benefício do uso da água, bem 

como nutrientes aplicados na mesma, no desenvolvimento de espécies florestais, visando obter uma produção 
mais sustentável de madeiras nobres. O plantio das duas espécies florestais foi realizado em outubro de 2003, 
no espaçamento de 4,0 x 1,5 m (1667 plantas por hectare). As florestas plantadas foram expostas a dois tipos 
de fornecimento de água (irrigado e não irrigado), sempre por gotejamento, e três doses de adubação (100%, 

50% e 25% da dose recomendada). Para a adubação de plantio, foi utilizada dose de 250 g/muda de sulfato de 
amônio, yoorin e cloreto de potássio. Foi realizada a análise do desenvolvimento das espécies durante os seis 
anos após o plantio das mesmas. Com relação ao incremento médio anual (I.M.A), tanto o mogno quanto a 

teca apresentaram melhores resultados de produtividade nas amostras irrigadas com 25% de adubação. O 
testes estatísticos realizados (Tuckey, Fisher Bartllet e Anova One Way) comprovaram variância significativa 
entre os tratamentos. É importante ressaltar que as amostras de mogno tiveram seu desenvolvimento 
prejudicado no experimento em função do ataque de larvas Hypsypyla grandella, conhecidas como “broca”, o 
que explica a maior resposta da teca à irrigação apesar de esta ser nutricionalmente mais exigente que o 
mogno. Apesar do acontecido, as amostras irrigadas se mostraram com maior grau de desenvolvimento que as 

não irrigadas. Visto que a falta de água no solo, por ser considerada um fator de competição entre os 
espécimes, pode prejudicar a produtividade e o desenvolvimento das amostras, é promissor irrigar as amostras 
nos períodos de “seca” - períodos estes significantes no clima da região e identificados pela estação 
agrometereológica instalada na localidade do experimento - para anulação da possível competição entre 
espécimes pela falta de água. A análise final dos dados obtidos nos mostrou que o uso da água é vantajoso em 
nível de produção e desenvolvimento em espécies florestais de fibra longa e médio/longo crescimento. 
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Atualmente, muitas estruturas de madeira têm apresentado deteriorações devido à falta de manutenção, 
estando em serviço por mais tempo que o previsto em projeto, necessitando de reabilitação. Há situações em 
que as cargas agora impostas às estruturas são maiores que as cargas de projeto, agravando ainda mais a 
situação destas estruturas. Diante deste quadro, o uso de técnicas de recuperação estrutural é essencial. O uso 

de Plásticos Reforçados por Fibras de Carbono (PRFC) é uma alternativa que vem ganhando espaço no mercado 
devido sua facilidade de aplicação e baixa relação peso/resistência. Para avaliar o comportamento mecânico de 
vigas de madeira reforçadas por PRFC foram realizados ensaios experimentais e numéricos com vigas sem 
reforço e com reforço na face tracionada. A formulação dos modelos numéricos empregou a técnica dos 

elementos finitos e permitiu confirmar os resultados obtidos nos ensaios experimentais e extrapolar as 
avaliações para outras espessuras de reforço. Os valores do aumento de rigidez obtido nos ensaios 
experimentais apresentaram uma variação significativa, de 18% a 35%. Para duas vigas o valor obtido 

experimentalmente para o aumento de rigidez foi inferior ao valor esperado pela teoria que era de 1,32. Isto se 
deve a mudança na forma de ruptura da viga. No caso das vigas com reforço, a ruptura se deu pela 
compressão das fibras superiores, caso isto não acontecesse a viga ainda teria condições para suportar um 
valor de força maior. Como não houve descolamento das lâminas de PRFC o momento de ruptura aumentou se 
comparado com o momento de ruptura das vigas ensaiadas sem reforço. Conclui-se que o uso de PRFC é uma 
técnica de reabilitação de estruturas de madeira viável tecnicamente. 
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ENG004 - Maquina de treinamento para deficientes visuais 
 
 
Apresentador:  RIBEIRO, Fernanda Mendes. 
Orientador:  BARREIRO, Marcelo da Silva 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
Aprender a linguagem Braille exige muita paciência e dedicação. Esta tarefa muitas vezes não é simples, uma 
vez que a sociedade em si, não é preparada para dar o apoio necessário para esse aprendizado. Para tentar 
amenizar essa desigualdade de oportunidade e possibilitar uma maior interação com o mundo a sua volta, foi 

proposta a “máquina de treinamento para deficientes visuais”, que ajudará na memorização e no aprendizado 
da linguagem Braille através de um hardware que irá conter as células Braille com pinos eletromagnéticos para 
ensinar o código tátil e um circuito de controle microcontrolado com um software vinculado a uma linguagem 
de programação que irá comandar as células Braille de acordo com o código tátil a ser ensinado. Portanto, 
espera-se, que essa máquina proporcione uma ferramenta indispensável no ensino da linguagem Braille, 
permitindo que pessoas tenham acesso à tecnologias de informação e comunicação estando, portanto, em 
posição para buscar informações, bem como vagas em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Ao 

desenvolver o projeto da máquina uilizou-se os conceitos de linguagens de programação, eletrônica e de 
microcontroladores. Esses conceitos ajudam no desenvolvimento da placa de circuito que irá controlar todo 
processo dos pinos eletromagnéticos que irão se locomover de acordo com uma programação desenvolvida no 

software e de acordo com a necessidade de cada simbologia Braille. Isto permitirá a aplicação da prática dos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Microprocessadores e Microcontroladores, Eletricidade 
Experimental, Eletrônica e Linguagens de Programação. Assim como aplicação de grande parte dos conceitos 

vistos durantes as aulas, permitindo desenvolver uma maior interação com o mundo real. O resultado final é 
Máquina de treinamento para deficientes visuais completa com o hardware e software, o qual permitirá acesso 
às tecnologias de informação e comunicação proporcionando oportunidades no mercado de trabalho. 
Ferramenta deverá ser utilizada para ajudar na memorização dos símbolos e o aprendizado da linguagem 
Braille. Até o momento realizou-se o desenvolvimento do software a ser utilizado, construção das placas de 
circuito eletrônico e inicio da construção do protótipo. Entender as dificuldades de uma pessoa com deficiência é 
uma tarefa muito árdua, pois muitos deles têm frustrações e dificuldades para aceitar sua deficiência. E para 

aprender uma nova linguagem é preciso aceitar essas dificuldades e ter esforço para que isso aconteça. Ao 
analisar que não existem muitas ferramentas para auxiliar no aprendizado da linguagem Braille, a invenção da 
máquina foi criada com intuito de auxiliar os deficientes visuais e os professores da linguagem Braille no 
aprendizado dessa linguagem. 

 
Palavras-chave: células Braille.; pinos eletromagnéticos.; código tátil. 
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ENG005 - Efeito do comprimento do cantilever e da forma do conector na 
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análise por elementos finitos 
 
 
Apresentador:  RODRIGUES, Álvaro Calazans Caixeta  
Orientador:  SHIMANO, Marcos Massao  

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
Atualmente a bioengenharia tem sido uma das áreas de grande interesse, devido aos grandes benefícios que a 
mesma trás para o homem. As análises mecânicas assistidas por computador vêm sendo uma ferramenta de 
grande auxílio não só para a engenharia mas também para diversas outras áreas como a odontologia. Pode-se 
citar como exemplo a análise de elementos finitos, que na forma tridimensional é mais eficiente e mais próxima 

das condições reais. Dentre os maiores objetivos pode-se citar a obtenção de inclusões de boa qualidade para 
posteriormente serem cortadas e, no seguinte passo, as lâminas obtidas através do corte digitalizadas. 
Primeiramente, uma inclusão em um dente natural em resina T-208 foi realizada. O dente ficou por quatro dias 
em uma solução de formol 4%. A próxima etapa realizada foi a desidratação do mesmo. O dente foi colocado 
em diversos recipientes com alcoóis, que, de forma gradativa, tinham sua porcentagem aumentada (álcool 
70%, 80%,90% e 100%), tendo como objetivo a desidratação do mesmo. Para fazer a inclusão, o dente foi 

depositado em um pequeno frasco que continha uma solução de 50% de monômero de estileno e 50% de 

resina T-208. A solução foi agitada manualmente por dez minutos. No dia seguinte, foi trocada a solução do 
frasco para a retirada de impurezas vindas do procedimento anterior. Foi utilizada uma solução nas mesmas 
proporções. O dente ficou por uma semana nesta solução. Foi feita uma solução composta de 90% de resina 
com 10% de monômero e ainda 0,5% de catalisador, para que o processo de solidificação fosse acelerado. 
Quando o processo de solidificação começou a ocorrer, o dente foi colocado sobre esta resina. Outra solução foi 
despejada sobre o dente. Novamente o procedimento foi realizado, mas desta vez uma prótese feita de resina 
foi o material utilizado para a inclusão. A prótese continha cinco dentes, canino, pré-molares e molares. A 

mesma foi inclusa em uma solução de 50% de monômero de estileno e 50% de resina T-208. A solução foi 
agitada manualmente por dez minutos. No dia seguinte foi trocada a solução. Foi feita uma solução composta 
de 90% de resina com 10% de monômero e ainda 0,5% de catalisador, para que o processo de solidificação 
fosse acelerado. O bloco resultante da inclusão de um dente natural foi cortado em lâminas e posteriormente 
digitalizado. Já no caso da prótese, no período de solidificação da resina, houve um imprevisto. A resina T-208 
se fundiu com a prótese tornando inviável a continuação do procedimento. O procedimento de inclusão e 

digitalização foi totalmente compreendido pelo aluno. Porém a análise por elementos finitos não foi possível até 
o momento devido à falta de materiais pois, com a fusão da prótese com a resina o material de estudo foi 
danificado. Até o presente momento, há dificuldades de se encontrar novas próteses de um material que não se 
funda com a resina. 
 
Palavras-chave: inclusão; elementos finitos ; odontologia. 
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Para o desenvolvimento de atividades educativas, é necessário o profundo conhecimento dos fatores sócio-
ambientais da comunidade envolvida. Este trabalho faz parte do Projeto de Iniciação Científica “Equilíbrio sócio-

ambiental: práticas sustentáveis no Cerrado do Triângulo Mineiro”, desenvolvido na Comunidade Santa Fé, 
Núcleo de Desenvolvimento do município de Uberaba/MG e visa caracterizar o ambiente local, para então 
planejar ações de educação ambiental e atenção primária à saúde que mais se adequem ao seu contexto. Entre 
os meses de agosto de 2009 e maio de 2010, foi realizada pesquisa descritiva exploratória, através de 
questionário semi-estruturado e pesquisa de campo, sobre a vegetação local, principais usos dos recursos 
ambientais, fatores ambientais que podem favorecer a ocorrência de doenças e estudo sócio-cultural. Nas 
entrevistas realizadas, foram verificados casos de diarréia, chagas, hanseníase, hepatite, dengue, meningite, 

malária, febre maculosa e hantavírus; doenças que podem estar relacionadas à falta de água e esgoto tratados 
e coleta regular de resíduos. A água é retirada de poço artesiano ou cisterna e consumida sem tratamento por 
cerca de 50% das famílias entrevistadas, sendo que, em análises microbiológicas da água de consumo humano 

realizadas em 30 pontos aleatórios, 43% foram consideradas impróprias ao consumo. Do ponto de vista 
ambiental, a Comunidade Santa Fé pode ser considerada uma área de cerrado em recuperação natural. A área 
loteada era anteriormente usada para cultivo de eucaliptos, espécie que ainda é fortemente encontrada no 

local. Na pesquisa de campo, foram identificadas 72 espécies típicas do Cerrado, boa parte delas usadas para 
fins fitoterápicos, conforme relato dos moradores. Não é comum o con! sumo de frutíferas nativas do Cerrado. 
Pode-se dizer que o desconhecimento do valor nutritivo das espécies do cerrado, das formas de preparo e das 
possibilidades de uso faz com que não sejam utilizadas pela comunidade. A infraestrutura precária e a falta de 
saneamento adequado, aliados aos demais problemas verificados, causam a insatisfação e desconforto por 
parte dos moradores e interferem diretamente na sua saúde, na forma como utilizam o meio, na caracterização 
e percepção espacial e nas perspectivas para o futuro, sendo que somente 30% dos entrevistados 

demonstraram satisfação por morarem em Santa Fé. Os fatores verificados na caracterização ambiental 
servirão de subsídio para a estruturação das atividades de educação ambiental e atenção primária a saúde. O 
trabalho de educação e atenção primária não indica a solução, mas sim envolve a comunidade em uma 
atmosfera questionadora e reflexiva através da conscientização e da mobilização dos agentes so! ciais. As 

soluções devem nascer na comunidade, baseadas em suas próprias perspectivas, pois lá estão os sujeitos e as 
ferramentas necessárias à mudança. 
 

Palavras-chave: educação ambiental; atenção primária à saúde; diagnóstico sócio-ambiental. 
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ENG007 - Aplicando ferramentas da qualidade em empresas de pequeno e médio 

porte 
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Orientador:  MURAD, Márcio 
Instituição: UNIUBE 

 
 
A emergência pelo aumento da produtividade industrial em razão do abrupto aumento de demanda, na década 

de 40, motivou principalmente engenheiros situados em países como Estados Unidos e Japão a estudar 
métodos de planejamento, melhoria e controle da qualidade. Forçados a refletir em atingir os anseios do setor, 
apontados acima, a União de Engenheiros e Cientistas Japoneses (Japonese Union of Scientits and Engineers – 
JUSE), conscientizou-se da necessidade de conhecimentos estatísticos dentro da indústria japonesa e a decisão 
de substituir a filosofia reinante que precedeu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o “Barato e Ruim” para o 
“Bom e Barato”. O trabalho teve como propósito expor as razões pelas quais após decorrido mais de meio 
século, ainda evidencia-se principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, um abismo no quesito da 

gestão da qualidade, através de um estagnatismo de suas condutas relacionadas a métodos e processos. Desta 
forma é passível a implementação de ferramentas da qualidade, a fim de planificar o processo, diagnosticar e 
mitigar os custos da não qualidade. Consequentemente, é possível cultuar a prática constante destas 
ferramentas alavancando a quebra de paradigmas evidenciados nesta classe de empreendedores, por meio da 

comprovação didática dos ganhos ilimitados com a manutenção destas ferramentas. Uma breve revisão sobre 
os grandes idealizadores e motivadores do uso destas ferramentas, como Philip Crosby, William Edwards 
Deming, Joseph Juran, Robert Waterman, entre outros. Técnicas de manuseio e monitoramento, também serão 

temas dos capítulos intermediários, em particular, o Six Sigma, e mais especificamente os anseios das etapas 
da ferramenta formatada por Massaki Imai, o KAIZEN ou CI, Continuous Improvement, ferramenta base para a 
aplicação da prática. Por hora, ao se considerar o atraso existente na maioria das empresas de pequeno e 
médio porte, foco da pesquisa prática deste trabalho, no que diz respeito à cultura de utilização das 
ferramentas voltadas para a gestão da qualidade, pode-se observar grandes ganhos já na etapa inicial de sua 
implementação. Entretanto, vale a pena ressaltar que qualquer nível de avanço é plenamente satisfatório haja 

visto que este tem como pilar cultuar a melhoria contínua. Os resultados obtidos após a implementação foram 
comparados com os índices mensurados anteriormente através da implementação de indicadores de qualidade. 
Através desta comprovação quantitativa, pode-se constatar consideráveis ganhos em razão da eliminação dos 
desperdícios, alavancando a melhora de eficiência no processo e da moral dos colaboradores. O ponto central 
deste trabalho foi desenvolver uma metodologia totalmente didática e atraente aos olhos destes 
empreendedores, capaz de motivá-los a adotar tais procedimentos de qualidade visando sempre primar o 

desejo do cliente através de uma melhoria Contínua (Continuos Improvement ou KAISEN), de seus processos e 

métodos. 
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ENG008 - Gerenciamento de residuos 
 
 
Apresentador:  FLORISBELO, Diego  
Orientador:  BEGNINI, Mauro 

Instituição: Universidade de Uberaba (Uniube) 
 
 

O aumento da preocupação com o meio ambiente, do desejo político por desenvolvimento na área agrícola e 
social e por maior diversificação das fontes de energia impulsionam as pesquisas no campo dos 
biocombustíveis. Deste modo, é crescente o interesse por matérias-primas renováveis para a produção dos 
mesmos, sendo estas denominadas biomassa. Como principal “rejeito do biodiesel’’ tem-se a água saponificada, 

outrora sem uso adicional e que pode conter em sua composição elementos interessantes para recuperação 
como a partir dessa, faz-se um reaproveitamento de óleo, após um tratamento, especificamente com o ácido 
fluorsilicio. Notadamente devido ao fato de ser, por si só, um resíduo de outro processo também. Sendo assim, 
é possível, em uma mesma cadeia de processo produtivo, no caso, do biodiesel, a reutilização e 
reaproveitamento de dois componentes considerados resíduos em seus respectivos processos geradores. Esse 
projeto busca demonstrar que, embora um determinado resíduo não tenha uma aplicação imediata no 
processo, pode ser utilizado em outro. Utilizou-se doze tubos de ensaio nos quais colocou-se 10 mL de água 

saponificada. Posteriormente, adicionou-se ácido fluorsilicio com a utilização de pipetas, variando sua 
quantidade entre 0,5mL, 1mL, 2mL, 3mL, 4mL, para, assim que adicionado o ácido, o processo de separação 
do oleo do biodiesel iniciasse, separando oleo da água saponificada. Foi possível, em uma mesma cadeia de 

processo produtivo, no caso, do biodiesel, a reutilização e reaproveitamento de dois componentes considerados 
resíduos, fazendo a recuperação do oleo do biodiesel. O reaproveitamento do óleo, para produção de biodiesel, 
seria de extrema importância, pois o preço do óleo sujo é bem mais barato do que o do óleo limpo, no caso 

fazendo a adição do ácido fluorsilicio no resíduo do biodiesel que e a água saponificada para aproveitamento do 
óleo e uma busca viável para recuperação do óleo lembrando que o ácido fluorsilicio é um resíduo da produção 
do ácido fosfórico e além da recuperação do óleo tem-se também a glicerina que pode ser usada na produção 
de sabão, água e sal que pode ser utilizado como fertilizante, porém dando prioridade a recuperação do óleo, 
pois estaremos usando dois resíduos. Cabe ressaltar que o método de leitura dos volumes apresenta uma 
margem de erro significativa e, como tal, deve-se ter cautela no cálculo efetivo e real das porcentagens obtidas 
de óleo. Ainda sim, é estimativo aproximado o suficiente e crê-se em uma boa correlação das mesmas com a 

realidade 
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ENG009 - Modelo Matemático e Numérico em processos de transferencia de Carol 

com o uso de software comercial 
 
 

Apresentador:  AMELOTI, Guilherme Barros  
Orientador:  CARVALHO, Solidônio Rodrigues de  
Bolsa: CNPq 

Instituição: Universidade Federal de Uberlandia 
 
 

Problemas de mecânica dos fluidos envolvendo transferência de calor e dinâmica dos fluidos estão sempre 
presentes em nosso cotidiano e em problemas de engenharia. Para tratá-los, podem ser utilizados métodos 
experimentais (que através do resultado de diversas experiências chega-se á um resultado para o problema); 
ou pode-se utilizar de metodologias computacionais Este trabalho tem por finalidade apresentar uma 
metodologia matemática e numérica para simulação de problemas envolvendo transferência de calor em casos 
incompressíveis. A fim de se fazer uma análise da temperatura e do movimento do fluido para se obter o perfil 
de temperatura, o campo de velocidades da direção coordenada x, o campo de velocidades na direção 

coordenada y e o campo de pressão é utilizada a técnica de análise em pequena escala chamada de análise 
diferencial. A análise diferencial aplicada á mecânica dos fluidos computacional propõe que para cada volume 
da malha devem ser satisfeitas as equações da conservação da massa, a equação do balanço da quantidade de 
movimento linear e a equação da energia Para muitos problemas, é feita uma abordagem pela Aproximação de 

Boussinesq a qual para convecção natural supõe que a densidade no termo de força peso varia linearmente 
com a temperatura. De acordo com Incropera et al (2008), se a variação de massa especifica for somente 
devida à variação de temperatura, essa parcela pode ser relacionada a uma propriedade do fluido conhecida 

como Coeficiente de expansão volumétrica térmica(β).Essa propriedade termodinâmica do fluido fornece uma 
medida da quantidade na qual a massa especifica varia em resposta a uma variação na temperatura a uma 
pressão constante. Pela tarefa a ser cumprida, podemos dizer que existem dois problemas a serem resolvidos: 
o problema de Mecânica dos fluidos e o de Transferência de Calor. Os dois estarão acoplados, por ser um 
problema de convecção natural e as propriedades físicas variando com a temperatura, como previsto na 
aproximação de Boussinesq citada anteriormente. Pela tarefa a ser cumprida, pode-se dizer que existem dois 

problemas a serem resolvidos: o problema de Mecânica dos fluidos e o de Transferência de Calor. Com esse 
método numérico foi possível obter campos de pressão e temperatura bem proximo da realidade. Os modelos 
experimentais, apesar de na grande maioria das vezes serem mais simples de resolver e apresentarem 
resultados bons, quando se deseja fazer testes para otimização e avaliar a influência de cada parâmetro no 
resultado começam a ficar demorados e dependendo do caso inviável financeiramente. A fim de sanar as 
dificuldades verificadas na utilização de métodos experimentais em certos tipos de problemas, foram 

desenvolvidas as metodologias numéricas computacionais para resolução dos mesmos. Tais metodologias são 

divididas em modelo físico, modelo matemático e modelo numérico, com etapas bem definidas a serem 
seguidas. 
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ENG010 - Plataforma Azure - O Windows nas Nuvens 
 
 
Apresentador:  LOUREIRO, Bruno 
Orientador:  PEREIRA, Luciano Lopes 

Instituição: UNIUBE 
 
 

Devido ao grande avanço da tecnologia computacional e das telecomunicações está cada vez mais fácil e barato 
ter acesso à internet. Com isso surgiu a computação em nuvem que é uma tecnologia que abrange desde a 
alocação do seu banco de dados ou a hospedagem de um site até a execução de sistemas completos onde não 
se sabe exatamente onde estão instalados os servidores de dados, e para se acessar o sistema basta a 

máquina estar com acesso a internet. A plataforma Azure da Microsoft abrande vários serviços, desde um 
sistema operacional desenvolvido para a nuvem, banco de dados desenvolvido para a nuvem e até uma 
ferramenta para desenvolvimento de aplicações para a web, todos estes recurso rodam diretamente em 
servidores da própria Microsoft espalhados por vários países do mundo. O objetivo deste trabalho é permitir 
que os administradores de rede conheçam mais sobre a plataforma da Microsoft. Outro objetiv! o é analisar as 
características das ferramentas que fazem parte da plataforma e definir se seria viável ou não migrar as 
aplicações dos métodos tradicionais de data-centers para a computação em nuvem. Neste trabalho também 

será feito um comparativo entre as tecnologias e conhecer os tipos de serviços disponibilizados para 
contratação. Nos primeiros estudos realizados foram pesquisados sites voltados para a área de interesse para 
um breve conhecimento sobre a área de pesquisa e posteriormente será feito uma pesquisa em sites com um 

foco maior na tecnologia referente ao trabalho, após a reunião do material será feito um estudo de caso 
mostrando todos os recursos disponíveis nesta plataforma da Microsoft, vantagens e desvantagens e os tipos 
de serviços para cada tipo de cliente. Após da realização da pesquisa os seguintes resultados foram 

encontrados: A plataforma da Microsoft pode ser contratada por todos os tipos de empresa, desde as menores 
onde só existe um pequeno servidor até aquelas maiores onde o data-center é composto por vários servidores 
grandes; existem vários tipos de contrato, onde se paga pelo trafego utilizado ou pela quantidade de 
informações guardadas nos servidores. Por ser um tecnologia nova e pouca divulgada muitas pessoas ainda 
desconhecem as vantagens de se contratar os serviços da computação em nuvens, ou por desconhecerem a 
tecnologia ficam desconfiados de deixar os seus servidores nas mão de outra empresa. 
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ENG011 - Qualidade e aplicação de ligas aço inox na produção de ácido fosfórico 
 
 
Apresentador:  BRITO, Hadan 
Orientador:  ANTÔNIO, Adelides 

Demais Autores: Gentil 
Instituição: UNIUBE 
 

 
A crescente concorrência do Mercado globalizado promove empresas a buscarem a satisfação de seus clientes 
em relação á qualidade dos seus produtos fornecidos. As estimativas de custos envolvidos na corrosão em 
equipamentos de empresas apresentam um problema tanto econômico, quanto material. A perda gerada em 

manutenção pela ação degradativa nos maquinários, implica na redução de vida útil de peças, impactando no 
orçamento com gastos extras e perda de produção. O objetivo central do trabalho consiste no melhor 
aproveitamento das ligas inox existentes no mercado, estudando possibilidades e aplicando-as ao cenário de 
produção atual de ácido fosfórico, logo que bombas que se desgastam em um menor tempo devido aos agentes 
corrosivos dos fluidos. Mantendo uma boa aplicabilidade dos aços inox com o trabalho exigido, se- mantêm 
uma maior durabilidade do equipamento, reduzindo custos na produção com reposições de peças e paradas 
repentinas. O trabalho foca a melhor forma na condução da utilização das ligas envolvidas no processo, 

consistindo em medir exposições dos fatores durante a operação de trabalho. A busca de um fator 
determinante na ação deteriorativa do aço inox, detalhando desgastes e aspectos físicos na durabilidade 
durante a etapa de análise. A coleta de dados laboratoriais dos fluidos consiste em caracterizar os critérios em 

ph, temperatura de trabalho, abrasividade e acidez. Efetuando correlações entre os três fluidos para observar 
fatores potenciais na corrosão prematura. Serão abordadas bibliografias contendo material específico, dedicado 
a prática contra a corrosão estudando casos que tragam uma relação com o assunto proposto. A troca de 

informações com engenheiros e técnicos da empresa de fabricação de ácido fosfórico trará uma discussão sobre 
possibilidades entre a proposta da aplicação. Os resultados obtidos com as práticas descritas vinculando a 
integridade do equipamento à eficiência produtiva se mantêm a forma apropriada da aplicação da liga na 
fabricação de ácido fosfórico, se conseguindo um melhor desempenho evitando paradas para intervenção da 
manutenção. A procura pelos fatores que implicam no desgaste precoce dos materiais, aplicando uma solução a 
fim de inibir o problema oferece uma redução nos gastos com manutenções apresentando um ganho no 
orçamento da empresa. As alternativas e adaptações promovem um resultando em um aumento de vida útil do 

equipamento. Uma empresa que possui um plano de produção necessita estar confiável diante de sua 
capacidade produtiva, esta realidade precisa estar anteriormente a quebra de seus equipamentos. Uma 
estratégia buscando conter perdas significativas com paradas repentinas promove uma harmonia, envolvendo 
produção e manutenção para que se encontre uma solução ideal sem que não se perca a qualidade na 

produção. 
 
Palavras-chave: qualidade aço inox; corrosão aço inox; aço inox e produção de fosfórico. 
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ENG012 - Produção de álcool: gestão das perdas no processo com utilização da 

Árvore de Perdas 
 
 

Apresentador:  GUILHERME, Eduardo 
Orientador:  MÁRCIO, Silvanio 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
A procura por combustíveis biodegradáveis é cada vez maior no Brasil e no mundo, com isso também estão 

aumentando os investimentos neste setor. O Brasil tem um grande potencial neste setor quando analisamos as 
usinas de açúcar e álcool que estão instaladas em seu território e começaram a ser adquiridas por grandes 
grupos internacionais com projetos inovadores de investimento. Para que os rendimentos sejam aceitáveis, 
estas empresas necessitam reduzir seus custos, identificando os pontos de perda e enxugando as falhas na 
produção. Devido ao tamanho destas linhas produtivas, faz-se necessário a implementação de sistemas de 
gestão eficientes, para que estes problemas nos processos sejam sanados. Um destes sistemas a ser aqui 
abordado trata-se da Árvore de Perdas. A metodologia utilizada neste projeto inicia-se com o estagio em uma 

Usina de açúcar e álcool onde tivemos contato com os processos, posteriormente iniciamos o planejamento da 
pesquisa em conjuntos com o levantamento bibliográfico onde buscamos artigos, teses, materiais teóricos, 
relatórios técnicos dos equipamentos entre outros itens para nos auxiliar na estruturação do processo. A 
próxima fase deste projeto teve inicio com as coletas de dados e amostragens de pesquisas feitas dentro da 

própria usina estes dados foram coletados durante o período de primeiro ano diariamente, no segundo ano 
iniciamos as analises e discussões dos resultados demonstrados obtidos destas analises. Os materiais utilizados 
foram escolhidos conforme as variações dos processos como: Gráfico de Pareto para uma visualização das 

informações, Folhas de instrução de trabalho para padronizar as operações, PDCA para tomar ações em relação 
aos p! roblemas encontrados. Ao se agrupar estas métodologias obtemos a Árvore de Perdas. Em se tratando 
da Árvore de Perdas, o principal resultado obtido é a padronização da produção e consequente diminuição de 
custos e desperdícios. Para aperfeiçoar os resultados da Árvore de Perdas é necessário que os seus processos 
entejam integrados e ocorra a gestão dos resultados obtidos no processo. Os resultados obtidos são o aumento 
da eficiência de Recuperação industrial gerando uma maior produtividade com uma mesma quantidade de 

matéria prima e também o gerenciamento dos custos de produção fazendo com que o custo de produção seja 
menor e tornando o produto final mais competitivo no mercado. A Árvore de Perdas é uma ferramenta 
desenvolvida para que possam se conhecer todos os pontos onde se pode perder em um processo industrial e 
desta maneira concentrar uma monitoração nestes pontos para que se elimine esta possibilidade de se perder 
açúcar. Assim, reduzir-se-á o custo de produção, seja de matéria prima, seja na manutenção de equipamentos 
que possam estar comprometidos devido ao mau uso e, conseqüentemente, produzir mais gastando menos. 

Deste modo a empresa se torna aceitável não só em produtividade e rendimento, mas também em quesitos de 

organização e qualidade. 
 
Palavras-chave: usina; álcool; árvore de perdas. 
 
Área de Conhecimento: Engenharias. 
 



 
 

 

 205 

ENG013 - Secador de bandejas: desidratação de alimentos 
 
 
Apresentador:  THALLES, Felipe 
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Demais Autores: SANTOS, Nayara; VILAS, Thalisson; ELIVÂNIA, Geni; CRISTINA, Naiana 
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Em 1795, foi criada, na França, a primeira máquina de desidratar frutas e vegetais por meios não naturais. O 
processo de secagem visa à redução do teor de água através da evaporação, numa temperatura inferior a de 
ebulição, fazendo com que a atividade da água dos produtos in natura diminua drasticamente, aumentando o 

tempo de conservação à vida útil do produto e facilitando seu transporte, manuseio e armazenamento. Pois a 
falta de umidade bloqueia a proliferação de microorganismos e de outras reações químicas e bioquímicas 
indesejáveis. As frutas desidratadas são ótimas fontes de vitaminas e minerais. O seu consumo deve ser 
moderado devido ao alto teor calórico1. Sopas instantâneas, sucos em pó, barras de cereais com frutas secas, 
maçã desidratada crocante e o tomate seco em conserva são exemplos de aplicações deste produto. A fim de 
colocar em prática as sugestões desenvolvidas durante a idealização do projeto, fez-se o protótipo com as 
seguintes matérias primas e métodos. • Para um melhor aquecimento, sem muitas perdas de calor e energia, 

usou-se uma resistência de níquel-cromo; • Como o aço inox encontra-se com preço alto, após pesquisas 
realizadas, preferiu-se a madeira tipo Pinus; • As bandejas no interior do secador e as grades para 
entradas/saídas de ar (circulação do mesmo) necessitaram de um material resistente ao calor excessivo, a 

bandeja perfurada e as grades foram feita de material reciclado provindo de metal utilizado para antenas 
parabólicas e a bandeja de retenção foi feita de uma placa de metal reciclado. • Para a ventilação e dispersão 
do calor dentro do secador, instalou-se um ventilador com resistência ao calor em suas hélices, e em seu 

motor; • Um termostato foi acoplado ao equipamento, para modificar as temperaturas, de acordo com a 
necessidade. Visou-se construir um secador de bandejas para a desidratação de alimentos e assim 
compreender o funcionamento, onde envolve desde a pesquisa, estudos anteriores no assunto por outros 
autores, até mesmo a pertinente idéia de um melhor funcionamento do equipamento, dependendo também da 
ação de todos os envolvidos na defesa de bons resultados. Assim obtiveram-se resultados satisfatórios com o 
protótipo possuindo um ótimo funcionamento e conseguiu-se concretizar o projeto ao produzir alimentos 
desidratados. A partir dos dados obtidos percebeu-se que inicialmente houve uma grande perda de massa 

(possivelmente de água) e com o passar do tempo a linha de massa tendeu-se a ficar constante (reta). 
Significando que a quantidade de água que a fruta tinha, se tornou quase inexistente, fazendo evidente, bons 
resultados obtidos com o projeto SECADOR DE BATELADA e garantindo uma grande eficiência do protótipo. 
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ENG014 - Otimização do processo de produção mineral 
 
 
Apresentador:  COSTA, Gustavo Adalberto da 
Orientador:  CARDOSO, Wagner 

Instituição: UNIUBE 
 
 

Este projeto tem como objetivo demonstrar a importância do controle de produção, através dos dados gerados 
no processo, para garantir a identificação com precisão das ineficiências e as perdas na rota do processo. As 
informações geradas e processadas são a base para levantar índices, padrões, normas e procedimentos que 
servirão de apoio à tomada de decisão. A partir desse levantamento de dados serão analisadas as etapas que 

são ou não necessárias ao processo, nas quais será possível “atacar” de forma sistemática a aumentar 
produtividade, não se esquecendo das legislações vigentes a respeito do meio ambiente, segurança e saúde 
ocupacional e qualidade. Manter a competitividade no mercado é cada vez mais difícil. As organizações buscam 
continuamente a melhoria contínua de seus produtos, visto que a competitividade passou a ser um fator básico 
de decisão na escolha de produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Consequentemente o custo, sempre 
aliado à qualidade, se tornou a chave para o sucesso, o crescimento e a liderança da empresa dentro do 
mercado. O sucesso de um produto final, que no caso é o serviço prestado, em uma mineradora, depende de 

um controle minucioso dos procedimentos, etapas e, principalmente, no que diz respeito ao sistema de 
operação e alocação de equipamentos e pessoas. Este trabalho destaca a importância e a forma de se controlar 
a produção através dos dados que são gerados durante todo o processo de lavra de mina, que são as pesquisas 

realizadas no processo.Assim, este trabalho justifica-se por apresentar e destacar a forma de controle de 
produção através dos dados gerados durante o processo, mais especificamente focado na utilização adequada 
dos equipamentos, com o objetivo de minimizar custos de operação. Demonstrar a extrema importância de um 

ótimo planejamento e controle de produção de uma mina, através do estudo de tempos e análise de prioridades 
de alocação de máquinas e equipamentos, para garantir sempre um menor custo possível no processo de lavra. 
Permitindo-se identificar perdas e trabalhos desnecessários à produção, possibilitando a otimização e alto 
rendimento do mesmo com menores custos. Alguns objetivos são: Determinar a quantidade ideal de frota para 
cada tipo de serviço (Estudo de tempos, Capacidade de Produção); Identificar quais fatores internos e externos 
que, no controle de produção podem influenciar nas tomadas de decisão; Mensurar a capacidade produtiva de 
cada equipamento e operador visando sempre à maior produtividade homem/máquina e máquina/hora com 

consumos menores possíveis. Evitando operações desnecessárias e reconhecendo os gargalos no processo. 
Qualquer processo de produção pode ser co! nsiderado como um conjunto de causas que operam insumos 
resultando em efeitos, e todas as etapas dentro de um processo devem ser devidamente controlados a fim de 
conseguir os melhores resultados. 
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O controle da qualidade iniciou-se em países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa 

"Bell Telephone Laboratories" propôs a implantação de gráficos de controle para as analisar as inspeções 
realizadas com objetivo de detectar e corrigir produtos defeituosos. Porém, foi após a Segunda Guerra Mundial 
que a qualidade em produtos e serviços ganhou maior destaque dentro das indústrias. E com o sucesso dos 
índices de qualidade e produtividade de muitas empresas, o movimento pela qualidade foi consolidado e seus 
conceitos difundidos. Um importante método utilizado pelas empresas é o Gerenciamento da Rotina do Trabalho 
do Dia-a-dia (GRD). Essa metodologia visa a assegurar confiabilidade no desempenho das tarefas através de 
atividades coordenadas de manutenção e de melhoria dos resultados desejados. O gerenciamento da rotina 

está alicerçado ao Ciclo PDCA, que propicia melhorias dos processos e alcance de metas através da análise das 
informações e ações sistematizadas. Sob esta óptica, objetiva-se no presente trabalho mostrar o modelo de 
implantação e aplicação do Ciclo PDCA em uma indústria de grande porte do ramo de metalurgia e mineração. 
Serão também analisados e delineados os fundamentos e destacado a importância dessa ferramenta de 

melhoria contínua. Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica e estudo de casos e artigos, com o objetivo 
de alcançar maior conhecimento técnico. Com base nas pesquisas, foram explorados os temas de 
gerenciamento, administração e ferramentas da qualidade, em busca dos conceitos que contribuem para o 

gerenciamento da manutenção de equipamentos. Também foram vivenciados e analisados casos práticos em 
uma indústria, onde houve coleta de dados da implantação do Ciclo PDCA no setor da manutenção de 
equipamentos móveis. Para resolver os problemas diagnosticados na empresa, utilizou-se as 4 etapas do 
método PDCA: 1 - Plan (P) – Planejamento; 2 - Do (D) – Execução (Ação); 3 - Check (C) – Verificação; 4 - Act 
(A) – Atuar corretivamente. Durante a vivência no setor de manutenção de uma indústria, observou-se o 
potencial do método PCDA que foi utilizado para aumentar a disponibilidade física dos equipamentos móveis. Os 

resultados garantiram uma vantagem competitiva, contribuíram para uma maior produtividade e aumentaram a 
agilidade nos processos industriais. Os resultados foram alcançados utilizando o PDCA de forma disciplinada e 
correta, contribuindo assim para o alcance das metas estabelecidas. O setor da manutenção mecânica possui 
função estratégica nas organizações, pois visa manter os equipamentos em sua melhor forma para evitar 
paradas nos processos de fabricação. Porém, é necessário que esse setor tenha uma gestão estruturada, com 
práticas de manutenção planejadas e controladas por métodos de gestão da qualidade. O Ciclo PDCA mostrou-

se uma ferramenta eficaz e de fundamental importância, possibilitando o alcance das metas organizacionais e 

de cada setor isoladamente. 
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Avaliando o projeto de sondagem mineral em uma empresa de mineração verificou-se a necessidade de 
implantar o gerenciamento de projetos para alcançar os resultados esperados com qualidade. Sondagem 
mineral é um método investigativo que tem como objetivo fornecer informações sobre o perfil do solo e as 
rochas, através da perfuração do solo e recupera material suficiente para sua identificação através de análises 

químicas e físicas. Para implantar o gerenciamento de projeto é necessário primeiro conhecer o Guia do 
Conhecimento em Gerenciamento de Projeto (Project Management Body of Knowledge – PMBOK). Esse guia 
descreve as normas, métodos, processo e práticas de como executar um projeto de acordo com todas as 
conformidades e atingir os resultados esperados. Foi realizado um levantamento de informações através de 
bibliografias, meio eletrônico e profissionais das áreas de gerenciamento de projeto e sondagem. A pesquisa foi 
fundamentada para obter conhecimento na área de gerenciamento. A idéia inicial do gerenciamento de projeto 
na sondagem foi verificar como, atualmente, ele é executado e analisar a funcionalidade desse gerenciamento 

na sondagem. Para isso foi necessário identificar as atividades de gestão, conhecer o escopo do projeto e o 
custo, identificar as falhas e analisar o processo de qualidade. Os pontos positivos para implantar o 
gerenciamento de projeto são: aumentar a confiança das partes interessadas, evitar situações desfavoráveis, 

permitir um controle melhor das áreas do projeto: escopo, custo e tempo, fornecer ferramentas para gerenciar 
a qualidade e medir o desempenho. O ponto negativo é que gerenciar um projeto é difícil e complexo, portanto 
o gerente de projeto e sua equipe devem conhecer as principais técnicas e habilidades de gerenciamento para 

poder executar um bom projeto. Através desse gerenciamento vamos conseguir manter um controle em todo o 
ciclo de vida do projeto: início, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento bem 
definidos para toda a equipe envolvida. Com o termo de abertura, estrutura analítica do projeto (EAP), 
gerenciamento de escopo, tempo e custo bem elaborados e administrados o projeto tem tudo para ser bem 
executado e atingir os objetivos iniciais. Para obter um projeto bem sucedido é necessário conhecer as 
ferramentas, as habilidades, processos e métodos apresentados no PMBOK e adaptá-las conforme a área de 
gerenciamento pretendida. 
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A crescente competitividade do mercado e a concorrência acirrada têm levado as empresas, pelo menos as que 

se preocupam com sua permanência no mercado consumidor, a repensarem suas estratégias e modelos de 
organização, especialmente no que tange a administração de suas ações. O que não era relevante passa a ser 
essencial e a filosofia Lean Manufacturing ou Produção Enxuta ganha destaque e vira um diferencial dentro das 
organizações, tendo em vista os benefícios e resultados satisfatórios que proporciona. Novas técnicas vêm 
sendo implantadas nas empresas, tornando seus produtos e serviços mais competitivos com preços e qualidade 
que atendem e satisfazem as necessidades dos clientes. E a filosofia Lean Manufacturing vem adquirindo 
importância nesse cenário, pois tem como objetivo principal a redução de desperdícios gerados durante o 

processo de manufatura, ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade da produção e garante a qualidade 
dos produtos e serviços. Apresentando um modelo de gestão ideal para uma empresa, não garantindo a 
perfeição, mas tornando-a uma meta a ser perseguida constantemente. A metodologia utilizada neste projeto 
foi primeiramente baseada no levantamento bibliográfico sobre o tema em questão, onde se obteve 

informações teóricas. Foram feitas pesquisas de campo, com coletas de dados e observação de todo o processo 
da produção, durante os meses em que foi desenvolvido o estudo. Após essas pesquisas, fez-se uma análise 
dos dados obtidos, possibilitando a elaboração de conclusões e propostas de melhorias e resultados alcançados 

dentro dessa empresa. Através da adoção da filosofia e utilização dos princípios e ferramentas do Lean 
Manufacturing a empresa conseguiu atingir resultados muito positivos, eliminando todas as perdas e operações, 
serviços e processos que não agregavam valor ao produto. Também assegurou a continuidade das máquinas e 
equipamentos, como forma de garantir a produção de produtos dentro da quantidade, prazo e qualidade 
necessários, para sustentar níveis de estoque bastante reduzidos. Assim, pode-se concluir a importância dessa 
implantação, pois proporciona substantivos ganhos reais de desempenho, performance e, principalmente 

ganhos financeiros para a organização. Ao final desse projeto ficou claro que o Lean Manufacturing é realmente 
uma metodologia muito valiosa para as organizações que se preocupam em atender de maneira eficiente seus 
clientes. Ficou evidenciado que os objetivos propostos no inicio do trabalho foram alcançados com êxito, 
mostrando com clareza às melhorias que serão ocasionadas por essa implementação, e os vários benefícios que 
serão ocasionados. Entretanto, para que a implementação deste sistema de produção seja realizada de maneira 
efetiva, deve-se haver também uma mudança de pensamento em conjunto com a implantação do sistema, 

através da participação, colaboração de todos e atribuição de responsabilidades às pessoas certas. 
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A gestão eficiente de dados pode ser um grande diferencial ao alcance de sucessos na tomada de decisões, 
conseqüentemente, o tratamento adequado desses dados transformando-os em informação é crucial no 
processo decisório atual. No intuito de compreender as mais diversas situações em que tantas variáveis 
poderiam se apresentar e suas interações, o PNUMA iniciou em 1995 um programa chamado GEO Cidades, que 
é uma avaliação sistemática das condições que podem interferir na qualidade do ambiente urbano.A partir de 
uma avaliação percebeu-se que o alto índice de urbanização tende a potencializar os impactos no meio e nas 

sociedades, tornando necessária a utilização de ferramentas metodológicas para quantificar e propor soluções a 
estes problemas. Como parte deste mecanismo de análise o PNUMA ainda lançou especificamente para a 
América Latina e Caribe o Projeto GEO Cidades que, segundo a ONU, é uma ferramenta! que fornece aos 
governos, cientistas, tomadores de decisões e público em geral informações confiáveis e de fácil entendimento 

sobre suas cidades. Basicamente o objetivo deste trabalho foi produzir um relatório de avaliação das águas das 
nascentes urbanas de Uberaba baseados na metodologia GEO. Foram selecionadas as nascentes d’água dentro 
da área urbana do municipio, adotando-se a mesma nomenclatura de referência às nascentes que a utilizada 

nos relatórios da prefeitura, realizou-se contato com o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal 
de Uberaba e foram solicitadas análises físico-químicas da água coletada nas diferentes nascentes urbanas, 
neste procedimento foram adotadas as análises físico-químicas do Laboratório Macrorregional de Uberaba, 
unidade de testes do Governo Estadual de Minas Gerais. Selecionou-se uma série de Jan/2008 a Jun/2009 
como parâmetro primário, alternando a amostragem entre períodos chuvosos e secos para melhor 
caracterização e representatividade das amostras. Foram escolhidos os indicadores mais diretos a respeito de 

contaminação de águas: pH, turbidez, presença de coliformes totais e ocorrência de Escherichia coli.Seguiram 
se as etapas de georreferenciamento, vi! sitas técnicas e fotografia, levantamento qualitativo de informações 
sobre modificações e eventuais incidentes com potencial poluidor nas nascentes e entorno. Foi estudada a 
topografia dos locais onde as fontes se encontram, a fim de se determinar possibilidades de escoamento, 
influências externas, foi observada uma tendência destes pontos se localizarem nas bordas da cidade (ocupação 
e urbanização recentes), indício de que o crescimento urbano tem interferido na dinâmica hídrica da área, uma 

vez que a impermeabilização do solo e canalização de fontes mais antigas têm modificado o perfil de 

escoamento. Segundo o estabelecido neste estudo todas as fontes, exceto quatro, foram consideradas 
impróprias para consumo. O estudo alerta para um problema invisível, tendo como resultado maior a 
prevenção, que é melhor e mais barata do que tratamentos paliativos. 
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No presente trabalho foi discutida a água como recurso natural, sua distribuição no planeta e no Brasil, o reuso 
de água, o aproveitamento, captação e qualidade da água de chuva e a reciclagem de água usada na lavagem 
de veículos. É necessário minimizar o consumo de água tratada e reduzir custos com tarifas de água, utilizando 
metodologias apropriadas. Desta forma, foi proposto neste trabalho a reutilização da água para fins não 
potáveis, visando a conservação desse recurso natural. Este projeto propôs a reciclagem da água usada em 
lava-jatos e também a utilização de um sistema de aproveitamento de água de chuva integrado.  O sistema de 

captação de água pluvial foi composto de calhas instaladas no telhado do próprio lava-jato e/ou construções 
adjacentes. Estas calhas contam com um sistema de peneiras para evitar entupimentos com folhas e galhos.  A 
água coletada ainda passa por um filtro para a remoção de detritos, e depois é direcionada a um tanque-
reservatório com capacidade de armazenamento dimensionada. Quanto à acidez da água captada não há 

necessidade de neutralização, pois a mesma é muito baixa, e não compromete seu potencial de uso. O efluente 
gerado na lavagem dos veículos é destinado para uma caixa separadora de óleo com sistema de decantação de 
sólidos integrado. O efluente tratado é armazenado e pode alimentar novamente o processo. Foi realizada uma 

pesquisa em campo com 10 proprietários de lava-jatos em diferentes bairro na cidade de Uberaba, com a 
finalidade de determinar quais são as reais necessidades do segmento.Também foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica para comparar com as considerações de diversos autores que tratam do assunto de captação de 
água. Além da economia gerada com o custo mensal de água, a implementação do projeto apresenta ganhos 
significativos com a redução do consumo de água, gerando uma redução de mais de 55% do volume de água 
utilizado do Codau. Dessa forma, o projeto se torna economicamente viável e ecologicamente correto. A 

captação através dos telhados é atualmente o meio mais eficiente e econômico para utilização da água da 
chuva, apesar de ser composto de um sistema bastante simples e “primitivo”. A reciclagem de água também é 
uma alternativa viável para a redução do consumo de água. 
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A revitalização da área do córrego das Laranjeiras visa o restabelecimento do ecossistema. O principal fator de 
degradação da área a ser recomposta compreende a criação do projeto Pró-Várzea, na década de 70, que 
incentivava o plantio em solos hidromórficos. O córrego se encontra assoreado e com largura reduzida. Daí a 
importância da recomposição da flora do Córrego Laranjeiras, garantindo a futura existência deste corpo 
hídrico. A primeira etapa do trabalho consistiu no diagnóstico da área de estudo, feito através de visitas 
técnicas ao local. Assim, foram escolhidas as espécies adequadas a serem introduzidas no local por meio de 

análise de dados obtidos e consulta à referenciais bibliográficos. Em seguida, foi elaborado o Projeto Técnico de 
Recomposição da Flora – PTRF, e far-se-á contato com o Horto Municipal, que disponibiliza mudas. O plantio foi 
realizado de acordo com o Modelo Sucessional com plantio em módulos. Foi definido o cronograma para 
realização do plantio, bem como da mão de obra e ferramentas a serem utilizadas. A área a ser reflorestada 

está situada em uma fazenda do município de Uberaba –MG, localizada às margens da BR050. A área a ser 
reflorestada possui área de 964 m². Serão plantadas cerca de 300 mudas de 30 espécies diferentes. A área a 
ser reflorestada está recoberta em uma grande extensão pelo capim braquiária (Brachiaria decubens), 

apresentando também, como espécie invasora, o capim napier (Pennisetum purpureum). Foram observadas 
espécies nativas, como o tento (Ormosia paraensis Ducke), que estão sendo aos poucos impedidas de crescer 
devido à presença de espécies invasoras como o cipó liana. O outro lado da margem encontra-se conservado, 
sendo observada, inclusive, a samambaia Açu (Dicksonia sellowiana), espécie ameaçada de extinção. 
Observou-se vários outros tipos de samambaias e espécies mais comuns de árvores, como a sagra d’água. Há 
vestígios de capivara e répteis. No córrego vivem peixes como o lambari, bagre e cascudo. Às margens do 

córrego é possível observar insetos, borboletas e pássaros. Em alguns lugares encontram-se cambissolos. Há 
presença de solo hidromórfico e gleisssolos, havendo locais que apresentam uma camada superficial de arenito. 
O curso d’água apresenta leito basáltico. A média da largura do córrego é de 3 metros. Espera-se realizar a 
regeneração da área, através do reflorestamento, uma vez que esta trará benefícios diretos àquele 
ecossistema, promovendo a proteção do corpo hídrico. O presente estudo possibilita uma reflexão acerca do 
uso das áreas rurais. As atividades agropecuárias avançam sobre áreas que deveriam ser preservadas, 

comprometendo a qualidade de meio ambiente e a sustentabilidade do empreendimento. Dessa forma, ações 

de reflorestamento são de grande importância, uma vez que colaboram na preservação do solo e das águas, 
além de outros benefícios já citados. 
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Na presente pesquisa está sendo investigado o que há sobre a cultura, educação e relações com o meio 
ambiente na legislação específica sobre populações quilombolas. Inicialmente foi realizada uma aproximação 
conceitual por meio de levantamento bibliográfico. Parte do trabalho tem como base o livro de Decio Freitas 
(1982), no intuito de garantir um melhor entendimento do contexto histórico caminhando para o levantamento 
das legislações. O levantamento bibliográfico proporcionou a realização da articulação do conhecimento da 
historia dos quilombolas e dos direitos e deveres previstos na legislação. Além dos posicionamentos de Décio 

Freitas foram realizados estudos sobre a legislação buscando verificar os direitos e deveres dos quilombolas, 
relacionados à cultura, educação e meio ambiente, conforme a Constituição Federal de 1988 dentre outros. Os 
quilombos surgiram como forma de luta e resistência contra o regime escravista. Os negros escravizados 
fugiam para os locais que denominaram “quilombos”, que não eram somente espaços geográficos, mas 

também representavam uma sociedade livre, unida e organizada formada por homens e mulheres que se 
recusavam a continuar com a vida de escravidão. Palmares foi o exemplo mais conhecido desses quilombos, e 
marcou a resistência negra durante cem anos. Paralelamente, os movimentos abolicionistas passaram a exercer 

uma forte pressão para dar fim à prática escravagista. A escravização terminou e algumas populações 
quilombolas permaneceram na zona rural, outras migraram para os centros urbanos. A opressão e a negação 
de direitos, porém, permaneceu. A luta dessas populações vem resultando em algumas conquistas, 
principalmente no que se refere à legislação. Os resultados parciais dessa pesquisa apontam uma evolução no 
sentido de existir leis que tratam a regularização territorial e a proteção cultural desses remanescentes de 
quilombolas. A instrução normativa do INCRA regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos (Art. 68 da Constituição Federal/1988 e o Decreto nº 4.887/2003). Reforçando, 
todo processo legislativo de proteção dos direitos e deveres do afro descendente só teve inicio pelas lutas do 
movimento negro, que buscaram cidadania e exigem reconhecimento na construção do país para não serem 
vistos apenas como uma massa escravizada. Esse trabalho pode contribuir para socializar conhecimentos sobre 
populações tradicionais, para estudantes em geral, e especificamente os profissionais de Engenharia Ambiental, 

na busca de uma maior compreensão dos direitos legítimos dessas comunidades. Pode proporcionar, também, 

um o aprofundamento dos conhecimentos sobre educação, cultura e relações com o meio ambiente de 
populações quilombolas, a partir da legislação como forma de auxiliar e compreender a sociedade como um 
todo. Para uma sociedade mais comprometida com as diversas classes sociais 
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O presente trabalho visa demonstrar como o estudo ergonômico, especificadamente Análise Ergonômica do 

Trabalho pode contribuir com a gestão dentro das empresas, favorecendo a redução do absenteísmo, 
melhorando a qualidade do produto, aumentando a produtividade e o mais importante proporcionando aos 
trabalhadores, saúde, conforto e segurança. No Brasil, a preocupação com as questões ergonômicas cresceu no 
decorrer dos anos. Cada vez mais os postos de trabalho são planejados e desenvolvidos levando-se em 
consideração as necessidades do trabalhador. A abordagem multidisciplinar da ergonomia faz com que os mais 
diversos setores sejam contemplados com os seus benefícios. As empresas que desejam eficientemente 
implantar um sistema integrado de gestão devem obrigatoriamente analisar as condições de ergonomia. O foco 

deste trabalho foi um estudo e acompanhamento de um dos processos de fabricação de queijo em uma 
indústria de alimentos. O objetivo principal foi demonstrar na prática que as ferramentas ergonômicas, quando 
bem aplicadas, podem melhorar significativamente as condições de trabalho trazendo diversos benefícios. Para 
alcance deste objetivo foi fundamental avaliar os riscos e as condições ergonômicas dos equipamentos 

utilizados na atividade; observar a maneira como é procedida a rotina de trabalho; propor soluções para 
melhorar as condições de trabalho e propor medidas preventivas e corretivas, visando à redução do índice de 
absenteísmo e melhoria nas condições de trabalho. Este é um estudo de caso que utilizou a metodologia da 

Análise Ergonômica do Trabalho com relação às posturas e métodos de trabalho em uma fábrica de queijos no 
setor de filagem. O estudo foi realizado por meio de critérios qualitativos e quantitativos sendo, o método 
utilizado desenvolvido pelo instituto Finlandês de Saúde Ocupacional cuja tradução para o português foi 
elaborada pelo Grupo Ergo&ação. A partir da análise dos dados obtidos durante as observações e 
levantamentos, foi possível propor algumas intervenções para a melhoria das condições de trabalho. Dentre as 
sugestões propostas estão algumas alterações na estrutura física e possível aquisição de equipamentos para 

dinamizar e melhorar o posto de trabalho. Também foram sugeridas algumas modificações nos processos de 
trabalho para padronizar as atividades e melhorar a divisão de tarefas. As sugestões de intervenção foram 
levadas até a diretoria da empresa a maioria foi acatada e estão sendo implementadas alcançando assim o 
objetivo do trabalho. É preciso que cada vez mais empresas se tornem cientes da importância da aplicação da 
ergonomia como forma de proporcionar mais conforto e segurança a seus funcionários e como um investimento 
que acarretará em ganho de produtividade e diminuição de custos. A partir dessa conscientização, a ergonomia 

deixará de ser uma preocupação ligada a custos operacionais e passará a ser vista como um investimento 

primordial para a garantia de qualidade, segurança e produtividade. 
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