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ENG001 - Caracterização e gestão do resíduo gerado no ensino superior do 

Laboratório de Química da Uniube do campus Uberlândia 
 

 

Apresentador: COSTA, Emiliano Silva 

Orientador: FRARE, Cristiane Tumang 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Os Institutos e Departamentos de Química das Universidades, além de todas as unidades que 

utilizam produtos químicos em suas rotinas de trabalho, têm sido confrontados, ao longo de muitos 

anos, com o problema relacionado ao tratamento e à disposição final dos resíduos gerados em seus 

laboratórios de ensino e pesquisa. Além das indústrias, os centros de formação de recursos 

humanos também geram resíduos, os quais apresentam volume reduzido e elevada diversidade, o 

que dificulta a padronização das formas de tratamento e disposição. A metodologia empregou 

questionários aplicados aos discentes do curso de Engenharia Ambiental seguido de um 

levantamento do resíduo químico passivo e ativo presente no laboratório de Química, 

posteriormente realizou-se um concurso para escolha do logotipo do laboratório de gerenciamento 

do resíduo, desenvolve-se o rótulo e armazenou o resíduo passivo e ativo em frascos de vidro e 

polietileno, elaborou-se um roteiro de aula prática intitulada “Tratamento de resíduo”, finalizando 

com o desenvolvimento de métodos de minimização, substituição e reaproveitamento dos 

reagentes.Observou-se a presença de discente como um passivo ambiental quanto às questões dos 

reagentes utilizados, armazenamento e descarte e condições do laboratório. Em contrapartida 

observou-se uma conscientização ambiental. Rótulos para armazenagem do resíduo com logotipo 

apropriado e reutilização dos resíduos na inserção de um experimento envolvendo o tratamento de 

resíduo gerado pelo discente no cronograma de experimentos do curso de Engenharia Ambiental 

foram propostos. Conclui-se que cada professor deve trabalhar no sentido de incentivar seus alunos 

a refletir e agir destacando no ensino prático a problemática dos resíduos gerados. Sendo necessária 

a mudança de atitude quanto à caracterização e rotulagem/armazenamento do resíduo gerado, bem 

como à substituição e minimização de reagentes, reaproveitamento dos mesmos em outras 

disciplinas nas questões referentes à implantação de uma política de gerenciamento dos reagentes e 

resíduos. Recursos simples como reaproveitamento das soluções em distintas disciplinas e 

neutralização prévia para descarte da pia foram utilizadas e implantadas na rotina do laboratório de 

Química. O levantamento dos roteiros de aula prática e, posteriormente, o levantamento dos 

resíduos gerados no laboratório de química foi de grande importância para a gestão do resíduo 

químico do laboratório de Química da Uniube, campus Uberlândia, pois com esse levantamento os 

resíduos serão armazenados e descartados de forma correta, além de permitir o desenvolvimento de 

um banco de dados para a universidade. A aplicação de questionários permitiu avaliar a 

conscientização ambiental dos discentes visando propiciar mudança de postura dos mesmos perante 

seu futuro campo de atuação. Com o desenvolvimento e aplicação do roteiro verificou-se o 

desenvolvimento das habilidades e conscientização ambiental dos discentes perante o resíduo ativo 

gerado por eles. 

 

Palavras-chave: minimização de resíduos químicos; educação ambiental; disposição de rejeitos. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG002 - Sistema de partituras digitais 
 

 

Apresentador: SILVA, Tiago Souza 

Orientador: OLIVEIRA, Cíntia Carvalho 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um software de partituras digitais na 

plataforma DotNet, utilizando-se terminais do tipo Thin Client com sistema operacional Windows CE 

5.0, um computador pessoal como servidor e um roteador Wireless. A motivação deste estudo 

baseou-se nas dificuldades existentes no segmento musical, concernentes às partituras utilizadas 

em material impresso. As organizações musicais como bandas, orquestras, quintetos, etc. possuem 

um consumo considerável de papel e tinha na impressão destes trabalhos que, por sua vez, se 

deterioram com o passar o tempo e se tornam ilegíveis. Outro fator são os transtornos e o tempo 

gasto durante as apresentações musicais na preparação e organização dos arranjos impressos. O 

objetivo desta pesquisa é desenvolver e implantar uma solução tecnológica que reduza o custo com 

impressão e armazenamento de partituras impressas e também que facilite a organização e 

manuseio destes arquivos. A metodologia adotada foi a realização de entrevistas com um maestro 

para levantamento de informações e requisitos do software; pesquisa, escolha e obtenção das 

tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento. Após definido o escopo do projeto, iniciou-se a 

codificação do sistema. Na medida em que o aplicativo tomava forma, foram realizados testes no 

objetivo de validar o produto mediante os requisitos inicialmente elencados. O resultado obtido foi a 

criação de um software que não só reduz o custo com impressão de partituras mas também facilita 

o gerenciamento de arranjos musicais.Conclui-se que este software pode resolver os problemas 

referentes a partituras impressas. 

 

Palavras-chave: DotNet; Thin Client; partitura. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG003 - Aplicações da esteganografia digital 
 

 

Apresentador: ARAÚJO, Hernani Urzedo Murta 

Orientador: ALMEIDA, José Roberto de 

Instituição: Universidade de Uberaba - UNIUBE 

 

 

Com o turbilhão de informações transmitidas nos dias atuais, e com a grande necessidade de se 

obter meios de proteção digital para informações sigilosas, surgem variados campos de pesquisas no 

meio da ciência para se assegurar a transmissão desses dados. Com isso também surgem 

preocupações variadas, nas quais se tem aqueles à procura de proteção segura para suas 

informações, e aqueles que fazem de tudo para obter acesso a essas informações e de maneira 

ilícita utilizá-las. A esteganografia é a arte de se mascarar informações no intuito de evitar a sua 

detecção. Ao longo da historia a esteganografia foi acumulando métodos desenvolvidos para 

comunicações secretas. Dentre esses métodos temos: assinaturas digitais; comunicações por 

espalhamento de espectro; micropontos; tintas invisíveis; entre outras. Hoje cada vez mais se 

trabalha no desenvolvimento e estruturação da esteganografia digital. A ela se atribui um conjunto 

de técnicas e algoritmos capazes de permitir uma comunicação digital mais segura. O estudo foi 

realizado a partir de pesquisas feitas na internet e em bibliotecas, utilizando-se de artigos clássicos 

e atuais relacionados ao tema. Por meio dessas pesquisas foi gerado um estudo detalhado sobre 

esteganografia, priorizando o estudo sobre as mudanças e impactos ocorridos através da 

esteganografia no mundo e a análise das técnicas esteganográficas para uma melhor utilização nos 

sistemas atuais. Seguindo esses estudos, houve o suporte necessário para a implementação 

computacional de tais técnicas a fim de se servir como ferramenta didática. Para o desenvolvimento 

do sistema será utilizado o ambiente de desenvolvimento de softwares Visual Studio 2005, que 

proporciona o desenvolvimento de aplicações Desktop e Web em várias linguagens, tais como, 

Visual C# (C Sharp), Visual Vb. NET (Visual Basic. Net), Visual J# (Jay Sharp) e Visual C++, para o 

Sistema Operacional Windows. O sistema ainda em desenvolvimento visa utilizar-se das técnicas 

esteganográficas a fim de criar uma ferramenta eficiente e eficaz na troca de informações e 

comunicações eletrônicas, gerando segurança digital. O sistema contribuirá para que se possa 

através de técnica ocultar uma mensagem ou arquivo, e que posteriormente possa recuperá-la com 

segurança. O sistema também poderá oferecer segurança a outras áreas de aplicação como 

comércio eletrônico, sigilo de sistemas e outros. Visando aumentar ainda mais a segurança do 

sistema, podemos combinar a utilização de outro método, aliando a esteganografia com a 

criptografia, na qual a mensagem estará oculta, tendo de ser descoberta e posteriormente, saber a 

sua senha para que se possa descriptografá-la. 

 

Palavras-chave: esteganografia; técnicas esteganográficas; proteção digital. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG004 - Sistema especialista sobre o Código Penal Brasileiro 
 

 

Apresentador: DIAS, Letícia dos Anjos 

Orientador: SILVA, Lidiana Mendes da 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema que possa agilizar as 

pesquisas feitas ao Código Penal Brasileiro (CPB) e passar as informações do Código de forma 

simples e rápida à população brasileira. O sistema deverá mostrar a pena que uma pessoa 

provavelmente cumprirá por ter cometido alguma infração que fere o CPB, deverá facilitar o acesso 

da população às leis existentes no Brasil, facilitar o trabalho dos profissionais de Direito, promover à 

população leiga o entendimento da complexidade das leis além de auxiliar estudantes de Direito, ou 

seja, o sistema deverá atender a todas as necessidades de pessoas que queiram, de alguma forma, 

acessar o Código Penal do Brasil. A metodologia aplicada é qualitativa a qual consiste na análise dos 

dados obtidos. A variedade deste material, qualitativamente, exige do pesquisador uma capacidade 

integrativa e analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora e 

intuitiva. Para o desenvolvimento do sistema, foi desenvolvida uma pesquisa experimental de 

campo, na qual oitenta e cinco pessoas foram questionadas sobre o acesso ao CPB e se um sistema 

on-line que auxiliasse possíveis pesquisas ao mesmo, ajudaria a solucionar dúvidas, e depois 

pesquisas bibliográficas incluindo pesquisas em livros, artigos disponíveis em revistas on-lines e em 

sites do governo, na pesquisa bibliográfica foram levantados dados sobre Sistemas Especialistas 

(SE), sobre o CPB, sobre a linguagem e o banco de dados em que o sistema está sendo 

desenvolvido. Com o sistema proposto, ao final do projeto, o SE deverá permitir agilidade nas 

pesquisas e simplicidade nas informações que serão passadas, de forma que qualquer pessoa que 

necessite saber sobre o CPB consiga entender o que a lei diz, podendo ajudar tanto os profissionais 

de Direito, quanto à qualquer pessoa que queira ter acesso a esse Código. QQquanto mais ágil for 

uma pesquisa mais rápido um profissional pode tirar possíveis duvidas de seus clientes e com isso 

ter mais tempo livre para atender outros e a população leiga poderá entender sem complexidade o 

CPB, pois em um Sistema Especialista existe uma base de dados que contém perguntas e respostas 

que são mostradas ao usuário e, de acordo com as respostas escolhidas, o sistema apresenta uma 

resposta final.Pode-se dizer que esse sistema é viável, pois ele trará funcionalidades e facilidades na 

disponibilização de informações aos profissionais de Direito e a população brasileira, tornado as 

pesquisas ao CPB mais rápida e mais acessível. 

 

Palavras-chave: sistema especialista; direito; penal. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 
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ENG005 - Elaboração de documentação de requisitos ISO 14000 para controle e 

monitoramento de resíduos para desenvolvimento de software 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Toni Carlos de 

Orientador: FRARE, Cristiane Tumang 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

O setor cervejeiro, no caso brasileiro, é um oligopólio com cadeias produtivas muito fragmentadas 

que tem se internacionalizado rapidamente. Onde as empresas tendem a assumir cada vez mais o 

seu papel na sociedade, preocupando-se não só com os acionistas, mas incluindo diversos atores 

sociais, tais como os funcionários, a comunidade onde estão situados, os clientes, os fornecedores e 

contratados, as organizações não governamentais e o próprio governo. Hoje, o mercado e a 

sociedade requerem uma gestão centrada em interesses e contribuições a um conjunto de partes 

direta ou indiretamente envolvidas e interessadas com as questões sociais e ambientais, onde 

algumas empresas mostram uma postura efetivamente responsável, outras utilizam do discurso 

social e ambiental positiva perante a sociedade e algumas que somente cumprem as leis referentes 

à política ambiental impostas pelas esferas do governo.Esta pesquisa empregou como análise de 

estudo uma indústria fictícia no setor cervejeiro visando adequação da ISO 14000. Onde foram 

abordados os itens definidos como práticas ambientais na gestão de resíduos. Deste referencial 

bibliográfico procurou-se elaborar um levantamento dos requisitos ISO 14000 de uma indústria 

cervejeira, com o objetivo de se caracterizar, classificar, manusear, segregar, acondicionar, 

armazenar e destinar os resíduos. Primeiramente, procurou-se entender todos os processos e 

demais departamentos da indústria as matérias primas e insumos utilizados. Em seguida 

considerado o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Elaborando uma caracterização 

dos resíduos abordados no estudo, conforme a NBR, seguindo procedimentos adequados de 

manuseio, segregação, acondicionamento e armazenamentos dos resíduos na área de resíduos, 

destinação e transporte adequados dos resíduos através da gestão de fornecedores. Organizações 

de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir um desempenho ambiental correto. 

No entanto, para a implantação do Programa Gestão de Resíduos é importante o levantamento de 

resíduos. Esse levantamento se faz necessário para a elaboração de um programa que atenda não 

apenas aos requisitos legais, mais também que possibilite o controle de todos os aspectos 

ambientais voltados aos resíduos levantados. A implantação do Programa de gestão de Resíduos é 

um passo importante para dar início à implementação da Norma ISO 14001:2004. Neste trabalho 

pode-se perceber que o levantamento dos resíduos pode fazer parte de um Sistema de Gestão 

Ambiental. Outro fator importante demonstrado é que a gestão dos resíduos em uma indústria de 

cervejaria é ampla e complexa tornando cada vez maior a necessidade do uso de ferramentas 

adequadas. Com os dados obtidos neste trabalho pode-se desenvolver um software com um modelo 

de gestão ambiental baseado na ISO 14001:2004 utilizando como base o levantamento na gestão 

de resíduos da indústria de cervejaria. 
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Atualmente, a competitividade é uma das principais preocupações no âmbito organizacional. Ao 

procurar tornarem-se competitivas as empresas estão se reestruturando e redefinindo seus 

processos produtivos de forma mais eficiente. A gestão da qualidade, melhoria contínua e 

certificação ISO passaram a ser comuns no dia a dia das organizações em busca de estratégias para 

diferenciar-se de seus concorrentes e fazer com que seus produtos/serviços sejam amplamente 

aceitos pelo mercado. Com isso, surge a necessidade da construção de um sistema integrado de 

gestão (SIG) para realizar o controle da gestão da qualidade e implantação da ISO 9000 para as 

organizações. O SIG visa o atendimento às normas de forma simultânea para os pontos comuns, 

como por exemplo, no processo de aquisição deve ser verificado tanto as especificações técnicas, 

como as especificações ambientais e de saúde e segurança no trabalho. E incluir os valores não 

contemplados em alguma norma de forma que sejam vistos como um só processo de garantia de 

qualidade. O presente trabalho tem como objetivo realizar a documentação de especificação de 

requisitos, modelagem e desenvolvimento de um sistema para a Gestão da Qualidade seguindo as 

normas da ISO 9000. O documento de requisitos contendo as funcionalidades do sistema foi 

elaborado utilizando a linguagem de modelagem UML (Unified Modeling Language), baseada em 

diagramas como, por exemplo, diagrama de casos de uso. Na fase de desenvolvimento será 

utilizada a linguagem Java, especificação JEE (Java Enterprise Edition), as tecnologias de 

desenvolvimento HTML (Hyper Text Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, 

JSP (Java Server Pages) e frameworks de desenvolvimento Java Web, como Hibernate, JSF (Java 

Server Faces) e Spring.O módulo de gestão da qualidade contém as seguintes funcionalidades: 1) 

cadastrar e consultar manual da qualidade; 2) cadastrar, consultar usuários e controle de acesso; 3) 

registro de impressões; 4) cadastrar e consultar perguntas para auditoria; 5) cadastrar e consultar 

responsabilidades; 6) cadastrar, consulta e controle das normas; 7) cadastrar e consultar termos e 

definições; 8) agendar reuniões; 9) cadastrar plano de ação; 10) cadastrar e consultar 

fornecedores; 11) cadastrar e consultar procedimentos, 12) cadastrar e consultar POP; 13) 

cadastrar e consultar áreas envolvidas; 14) gerar não conformidade; 15) gerar relatórios de não 

conformidade; 16) cadastrar e consultar instrução técnica; 17) realizar AuditoriaSobreviver em um 

mercado cada vez mais disputado representa um grande desafio para as empresas nos dias atuais. 

Com isso, a gestão da qualidade representa uma questão de sobrevivência e crescimento dos 

negócios das organizações. O sistema integrado de gestão (SIG) visa trazer benefícios para as 

organizações e oferecer serviços para gestão da qualidade através da ISO 9000.  
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Uma área relativamente inexplorada no campo da gestão de software é a decisão da implementação 

ou liberação, decidindo ou não se um produto de software pode ser transferido de sua fase de 

desenvolvimento para uso operacional. É um trade-off entre uma liberação antecipada, para 

capturar os benefícios de uma introdução no mercado mais cedo, e ou, diferimento do lançamento 

de produtos, para melhorar a funcionalidade ou qualidade. Como todos os processos de suporte a 

serviços, o Gerenciamento de Liberação é suportado pela base de dados para assegurar que 

infraestrutura seja atualizada. O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados parciais para 

desenvolvimento do módulo de Gestão de Liberação de Software dentro do Sistema Gestão de 

Projetos de Software (SGPS). Na fase de concepção do sistema foi elaborado um documento de 

especificação de requisitos baseados em casos de uso. Para isso, foi utilizada a linguagem de 

modelagem UML (Unified Modeling Language) e a ferramenta visual Enterprise Architect (EA). Na 

fase de desenvolvimento serão utilizadas a linguagem Java, especificação JEE e frameworks de 

desenvolvimento Java Web.Para a especificação do trabalho foram utilizados os diagramas de casos 

de uso e para sua elaboração utilizou-se a ferramenta Enterprise Architect (EA). Basicamente, o 

sistema possuirá dois módulos distintos: o módulo de administração que disponibiliza o 

desenvolvedor entrar nas telas de cadastros básicos de implantação, instruções, upload de anexos, 

além de pesquisas e edições e o outro módulo de download e aceite por parte do suporte do cliente. 

Após o preenchimento de todas as informações e documentações, o suporte responsável por 

atualizar as novas implantações e/ou versões, poderá liberar o software e concluir a liberação com o 

aceite. O sistema de Gestão de Projeto de Software (SGPS) englobará o módulo de Gestão de 

Liberação. Essa gestão administra e atribui versões de softwares para a produção, com o objetivo de 

planejar, coordenar e implementar o software, garantindo que haja acompanhamento das 

liberações, com segurança, integridade e confiabilidade, além de prover documentação, registros, 

relatórios e instruções. Outro benefício a ser destacado, é a minimização de possibilidades de 

implantações incorretas, devido à clareza de informações disponíveis. 
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A Engenharia de Software é uma área de extrema importância no mundo da computação já que é 

uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os 

estágios iniciais de especificação do sistema até sua manutenção, depois que este entrar em 

operação. Gestão de Projetos, uma área da engenharia de software, é um termo que cresce 

continuamente nas empresas nos dias atuais que consiste em metodologias, técnicas, 

conhecimentos técnicos, habilidades e ferramentas na condução das atividades da produção de um 

projeto de software visando atender os seus objetivos (PMI, 2004). O objetivo deste trabalho é 

realizar a análise de requisitos, arquitetura e construção dos módulos de gestão de requisitos, 

gestão de tempo, de custo e de atividades do sistema de Gestão de Projetos de Software. O módulo 

de gestão de requisitos contém as seguintes funcionalidades: gerenciamento do documento de 

requisitos, análise de viabilidade e inspeção de requisitos. O módulo de gestão de tempo contém os 

seguintes casos de uso e objetivos: elaboração de cronograma, atividades, prazo, cálculo de 

estimativa e custo do projeto. Na fase de concepção do sistema foi elaborado um documento de 

especificação de requisitos baseados em casos de uso. Para isso, foi utilizada a linguagem de 

modelagem UML (Unified Modeling Language) e a ferramenta visual Enterprise Architect (EA). Na 

fase de desenvolvimento são utilizados a linguagem Java, especificação JEE e frameworks de 

desenvolvimento Java Web: JSF (Java Server Faces), Hibernate, CSS, HTML, Spring Security e 

JavaScript. Foi elaborada uma especificação de requisitos dos módulos, a saber: o módulo de gestão 

de requisitos que compreende em contemplar no sistema toda a especificação de requisitos de um 

software. O módulo de gestão de tempo compreende na inserção do cronograma, contendo as 

atividades e recursos envolvidos em um projeto de software. O módulo de gestão de custos 

compreende no gerenciamento do orçamento e custos do desenvolvimento de um software. O 

módulo de gestão de atividades está junto ao módulo de gestão de tempo, pois contempla gerenciar 

as atividades realizadas pelos recursos envolvidos em um projeto de software. Os diagramas 

arquiteturais dos módulos foram realizados. Além disso, foram desenvolvidos os módulos de Login, 

Controle de Acesso e Gestão de requisitos. Gerenciar bem os projetos dentro das empresas tornou-

se não apenas um diferencial competitivo, mas, sobretudo, uma questão de sobrevivência. O 

módulo de gestão de requisitos do sistema de gestão de projetos oferece para as organizações e/ou 

instituições de ensino, todo o gerenciamento de requisitos desde o documento de viabilidade até a 

inspeção de requisitos. 
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Apesar de a suinocultura brasileira ter conquistado o mercado mundial pelo nível altamente 

tecnificado, ainda há muito que ser discutido e implantado para que haja um aproveitamento maior 

dos resíduos dessa produção como subproduto. Sabe-se que os dejetos dos suínos são altamente 

poluentes e em consequência disso, devem receber um tratamento prévio antes de serem lançados 

no meio ambiente. Alguns produtores já buscam alternativas e utilizam os dejetos como adubo em 

suas propriedades. Entretanto, esta não é a melhor opção, pois na maioria das vezes a quantidade 

de nutrientes presentes nos resíduos é superior às necessidades do solo, o que pode trazer sérios 

problemas ao meio ambiente. O tratamento das águas residuárias da suinocultura em biodigestores 

é uma alternativa para a redução da carga poluente dos dejetos, mas não garante total remoção da 

carga poluente do mesmo. Nesse contexto, o presente trabalho visa avaliar o desempenho de leitos 

cultivados como um pós-tratamento das águas residuárias da suinocultura tratadas em biodigestor. 

O resíduo tratado foi coletado na lagoa do biodigestor da Fazenda Escola da Universidade de 

Uberaba - UNIUBE, localizada no município de Uberaba. Os protótipos foram construídos por quatro 

leitos de fibra, com volume de 100 L cada. Os 04 leitos foram dispostos em paralelo e no final um 

reservatório para saída do efluente. No fundo de cada caixa, foi montado um sistema de drenagem 

composto por canos de PVC. O reservatório ficou alocado com um desnível de 0,70 metros em 

relação aos quatro leitos, sendo estes dispostos em paralelo. No fundo do recipiente foi acomodada 

uma camada de brita nº 2 de aproximadamente 10 cm de altura. Sobre a camada de brita foi 

depositada uma camada de aproximadamente 15 cm de altura de areia com granulometria média a 

grossa. Nesta camada ficou acomodada a tubulação de entrada do efluente. Um mês após o plantio 

nota-se que a espécie Tremoço Branco, teve um crescimento inferior que as demais. Além da 

fixação de Nitrogênio do ar, o tremoço produz muita matéria orgânica. Já a aveia preta produz bem 

em quase todos os tipos de solo, vegetando melhor naqueles com bom teor de matéria orgânica, 

permeáveis e bem drenados. O Nabo Forrageiro possui alta capacidade de reciclagem de nutrientes 

do solo, principalmente do fósforo e nitrogênio. Seu sistema radicular é excelente e a baixa relação 

carbono/nitrogênio (C/N) torna a decomposição da palha do Nabo muito rápida. Projeto ainda em 

andamento. 
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Um dos principais problemas ambientais no Brasil diz respeito ao volume de resíduos gerados pela 

suinocultura, que não são tratados adequadamente. A suinocultura é responsável por grande parte 

do desenvolvimento econômico no Brasil, por isso é necessário um maior controle dos seus resíduos. 

A suinocultura é um setor de baixa qualidade ambiental que polui as águas, os solos e prejudica a 

qualidade do ar por emitir maus odores, além de proporcionar a proliferação de insetos e aumento 

das doenças vinculadas à água e ao solo. Em consequência disso os dejetos desses animais devem 

receber um tratamento antes de serem lançados ao meio. Uma das alternativas para minimizar os 

impactos causados pelos dejetos é o tratamento com leitos cultivados. Este projeto tem como 

objetivo avaliar o desempenho de leitos cultivados como um pós-tratamento das águas residuárias 

da suinocultura tratadas em biodigestor. Para isto foram utilizadas as espécies Aveia Preta, Nabo 

Forrageiro e Tremoço Branco. O projeto foi desenvolvido em protótipo alocado na Uniube. O resíduo 

tratado foi coletado na lagoa do biodigestor da Fazenda Escola da UNIUBE. O galpão de suínos 

constitui-se de um módulo de alvenaria. Suas dependências têm estrutura para atender 1200 

animais. Está instalado na parte mais alta da propriedade, sendo o biodigestor instalado em área 

com cota inferior a este galpão, para que os efluentes sejam transportados por gravidade. Os suínos 

chegam com 25 Kg e saem por volta de 120 Kg em um período de 110 a 120 dias de confinamento. 

A construção do protótipo de leito cultivado consistiu nas seguintes etapas: Foram utilizados 04 

recipientes de fibra de vidro com volume de 100 litros. No fundo do recipiente foi acomodada uma 

camada de brita de 10 cm de altura e sobre esta camada foi colocada uma de 15 cm de altura de 

areia, onde foi acomodada a tubulação de entrada do efluente. No fundo de cada caixa foi montado 

um sistema de drenagem composto por canos de PVC.As espécies de plantas utilizadas para verificar 

a viabilidade do protótipo foram Aveia-preta, Nabo Forrageiro e Tremoço Branco, pois o plantio foi 

efetuado no mês de junho pois, estas espécies são mais adaptadas ao clima frio. Após um mês com 

aplicações de ARS, o Tremoço Branco, apresentou baixo desenvolvimento em relação às demais. 

Isto pode ser explicado porque o tremoço produz muita matéria orgânica. Diante da análise 

laboratorial, o tremoço apresentou elevação na taxa de Nitrogênio, sendo de 0,182%, enquanto o 

efluente bruto apresentou taxa de 0,109%, o que comprova que esta espécie realiza a fixação de 

Nitrogênio do ar. O Nabo apresentou teor de fósforo de 0,246%, enquanto o efluente bruto de 

0,076%. Espera-se realizar outros testes e comprovar a eficiência do leito na redução da carga 

poluente das águas residuárias; definir, dentre as plantas cultivadas, qual a mais eficiente no pós-

tratamento do efluente do biodigestor;Reduzir a carga poluente das águas residuárias para 

utilização segura na irrigação. 
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Com o crescimento da necessidade mundial por alimento, a intensificação da atividade agropecuária 

passa a ser uma necessidade. A suinocultura moderna é um dos setores mais intensivos e eficientes 

na produção de carne. Entretanto essa intensificação quando mal dimensionada, pode acarretar 

alguns danos ambientais. A água residuária suína (ARS) possui um enorme potencial poluidor, 

porém pesquisas e técnicas de tratamento têm evoluído muito nos últimos anos, desenvolvendo 

métodos mais eficientes, práticos e econômicos. O biodigestor, método de tratamento que é 

utilizado na diminuição da carga orgânica, porém após esse, o efluente ainda permanece com uma 

porcentagem elevada de elementos inorgânicos. Esse trabalho tem como objetivo a avaliação de 

leitos cultivados na redução da concentração destes elementos. O protótipo desenvolvido e instalado 

na Universidade de Uberaba (UNIUBE) é constituído por caixas de polietileno de formato circular e 

volume máximo de 100 litros. Estas caixas contem uma base formada por pedra brita n° 02, com 10 

cm de altura e posteriormente uma camada de 20 cm de areia média, na qual encontram-se 2 

espécies vegetais; Tremoço branco (Lupinus albus L. IAPAR 61) e Nabo forrageiro (Raphanus sativus 

L. IPR 116), além de um leito sem cultivo. As análises foram realizadas para Carbono Orgânico 

(C.O.), Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Cobre (Cu), Zinco 

(Zn), Ferro (Fe) e Manganês (Mn), sendo efetuadas com coletas aos 33 Dias Após Plantio (DAP), 

com Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) de 24 horas, com o sistema operando em fluxo vertical 

em batelada.Podemos agrupar os resultados por elemento, sendo o C.O.: 0,099; 0,035; 0,036; 

0,105%, N: 0,099; 0,035; 0,036; 0,105%, P: 0,109; 0,035; 0,098; 0,182, K: 0,047; 0,037; 0,025; 

0,042%, Ca: 0,009; 0,046; 0,022; 0,030%, Mg: 0,002, 0,010; 0,004; 0,007%; Fe: 0,00326%, 

todos respectivamente para efluente sem tratamento, efluente do leito com Tremoço branco, 

efluente do leito testemunha e efluente do leito com Nabo forrageiro, sendo que os parâmetros não 

mencionados encontram-se em concentrações <0,0001%. Analisando os parâmetros 

supramencionados, nota-se um pequeno aumento na concentração da maioria dos elementos, 

consequência da decomposição do sistema radicular de vegetais plantados anteriormente (inclusive 

o leito testemunha), mineralizando elementos que possivelmente se dissolveram no efluente, isso 

pode ser evidenciado no efluente do leito testemunha, que com raízes em menor quantidade, 

demonstrou um aumento da concentração menos expressivo. Além da vegetação dos leitos não ter 

absorvido nutrientes a níveis esperados, principalmente pela baixa atividade vegetativa, ocasionada 

pela alta temperatura e ataque de insetos, danificando a parte aérea do vegetal. Com isso pode-se 

concluir sobre a necessidade de mais testes para a verificação da real eficiência do sistema de leitos 

cultivados com estes vegetais. 
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A precipitação é uma das principais variáveis de entrada de água em um sistema. A quantidade de 

chuvas em um local pode determinar situações de aproveitamento de energia elétrica, manejo de 

agricultura e estudos estratégicos para planejamento ambiental. Há diversos métodos para a 

determinação da evapotranspiração. Devido às diferenças apresentadas entre um método e outro, 

torna-se usual o emprego de diferentes métodos para verificação de estimativas. Desta forma, 

objetivou-se estabelecer um comparativo entre os métodos de Priestley-Taylor e Thornthwaite-

Camargo com o padrão Penman-Monteith, observando sua correlação a fim de determinar qual 

método foi o melhor para a região escolhida e realizar o Balanço Hídrico do local. Os dados foram 

obtidos da Estação Agrometeorológica da marca METOS modelo Micrometros 300, na Fazenda Escola 

da Universidade de Uberaba, em Uberaba, MG, região do Triângulo Mineiro do Estado de Minas 

Gerais, diariamente em um período de 3 anos. A latitude é de 19º 44’ 13" S, longitude de 47º 57’ 

27" W e altitude de 850 m, O clima de Uberaba enquadra-se no tipo Aw pela classificação de 

Köeppen, tropical quente úmido com inverno frio (entre 15 e 16 ºC) e seco. As médias anuais de 

precipitação e temperatura são de 1.474 mm e 22,6 ºC, respectivamente. Os dados foram 

submetidos às equações de Cálculo de Evapotranspiração Padrão Penman-Monteith, de 

Thornthwaite-Camargo e de Priestley-Taylor. Os dados foram comparados com o método padrão e 

apresentados nos gráficos, em correspondentes à equivalentes médios mensais. Realizou-se o 

Balanço Hídrico com os dados do método de Penman-Monteith. Para o método de Thornthwaite-

Camargo, notou-se uma baixa correlação entre as evapotranspirações calculadas, corroborado pela 

literatura, observa-se baixa correlação entre os dados, para o mesmo local e período estudados. 

Ainda assim, a grande diferença pode ter ocorrido devido ao fato de que os dados disponíveis não 

eram de longos períodos de tempo, o que causa certa variação. O método de Priestley-Taylor foi 

extremamente adequado para o cálculo de evapotranspiração, quando comparado ao método 

padrão Penman-Monteith. Não houve grande dispersão de dados e a correlação foi alta (97%). Com 

relação ao Balanço Hídrico Sequencial, a literatura aponta que as maiores probabilidades de déficit 

hídrico em Dourados ocorreriam também entre meses de abril a julho e agosto e setembro assim 

como este estudo demonstrou através da análise dos dados. A região apresenta potencial para 

irrigação, observando-se a falta de água existente nos meses mais secos, entre maio e outubro. 

Concluiu-se que o melhor método para cálculo de evapotranspiração da microbacia do Rio Uberaba 

foi o método de Priestley-Taylor, quando comparado com o método padrão Penman-Monteith. 

Observou-se tendência para déficit hídrico entre os meses de abril e outubro/novembro. 
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Biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir da matéria orgânica, ou seja, fontes 

renováveis, as quais podem se combinar em um ritmo maior que a sua utilização, sem restrições ou 

qualquer risco de esgotamento. A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa de destacada 

importância no Brasil e até mesmo no mundo. A mamona foi escolhida como a fornecedora de 

matéria-prima pelo seu fácil cultivo e resistência à escassez da água, podendo ser indicada para 

cultivo na região semiárida. O processo de produção do biodiesel começa a partir da molécula de 

óleo vegetal, que para se transformar em biodiesel passa por um processo de transesterificação 

onde há a separação da glicerina do óleo vegetal. Na extração foi utilizado 1 kg de fruto de 

mamona. As sementes foram aquecidas a 40°C e prensadas em uma prensa hidráulica de 

contenção. No processo de transesterificação utilizou-se 50 mL de óleo de mamona, reagindo com o 

catalisador KOH correspondente a 2% da massa de óleo e 25 mL de metanol. A reação se deu em 

um sistema fechado a uma temperatura constante de 74°C por 1h e 30 min. Após a reação deixou-

se o produto em um funil de decantação para a separação do biodiesel da glicerina. A densidade do 

óleo e do biodiesel foi determinada por meio da picnometria e a viscosidade relativa obtida através 

do viscosímetro de Ostwald. No processo de extração foram originados 500g de semente e 500g de 

casca. As sementes após o aquecimento e prensagem deram um rendimento de 40% em massa de 

óleo, o qual apresentou uma densidade de 0,956 g/cm3. No processo de transesterificação do óleo 

houve um rendimento de 54% de biodiesel, que apresentou uma densidade de 0,918 g/cm3 e 

viscosidade relativa de 15,946 cSt. O óleo de mamona é composto em grande parte pelo ácido 

ricinoléico, que apresenta ações anti-inflamatória, analgésica e bactericida. Esse ácido apresenta em 

sua estrutura uma carboxila, um grupo hidroxila (OH), além de uma dupla ligação, o que o torna 

diferente de outros ácidos (oléico). As suas propriedades macroscópicas (alta viscosidade e 

densidade) são determinadas por sua estrutura no nível molecular. No processo de 

transesterificação algumas dificuldades foram enfrentadas, com relação a essa alta viscosidade, 

além da não separação de fases entre glicerina e biodiesel, devido à maior solubilidade do óleo em 

alcoóis. Tal fato foi verificado no presente trabalho, uma vez que houve dificuldade para separar a 

glicerina do biodiesel. Neste trabalho evidenciou-se que é possível realizar a extração e produção de 

biodiesel a partir do óleo de mamona por meio dos métodos propostos. A alta viscosidade do óleo de 

mamona dificultou o processo de transesterificação. Ainda assim, resultados favoráveis foram 

alcançados, uma vez que se mostraram similares à literatura. 
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Este trabalho tem o objetivo de estabelecer parâmetros eficazes para gerenciar as variáveis de 

processo relevantes à movimentação e estocagem de fertilizantes; gerenciar entradas e saídas; ou 

seja, auxiliar o gestor na tomada de decisão. Foi realizada uma pesquisa de campo em uma 

empresa do ramo de fertilizantes, e como critério de pesquisa, foi escolhido um dos fertilizantes 

produzidos pela mesma e levado em consideração os parâmetros e procedimentos utilizados no 

manuseio deste produto até o cliente final. O produto em questão é produzido, estocado durante 

seis dias para conversão química e física, peneirado e depois expedido para cliente externo ou 

consumido internamente em uma unidade de granulação. Um dos problemas mais relevantes desde 

a produção do fertilizante até sua expedição, era o descontrole na estocagem do produto. Para o 

fertilizante ser estocado e depois consumido, ele deve ficar nos galpões durante seis dias (tempo de 

cura do produto) e a altura das pilhas deste produto deve ser mais baixa possível. Esta parte do 

processo é de suma importância para que o produto fique dentro das especificações químicas e 

físicas que a empresa garante para seus clientes. A altura das pilhas na hora da estocagem deve ser 

levada em consideração, pois, quanto mais baixa for a pilha, mais rápido o fertilizante enquadra-se 

seu teor químico e físico. Um dos critérios para o fertilizante ser peneirado antes de ser expedido ou 

consumido é o tempo de cura que é também onde há maior descontrole. Para gerenciar todo este 

processo, foram criadas algumas planilhas eletrônicas que irão facilitar a tomada de decisão do 

gestor da área. As planilhas eletrônicas foram criadas a partir do histórico da empresa de produção, 

expedição e consumo interno do produto do ano de 2009. Estes dados foram tratados 

estatisticamente e em seguida utilizados na elaboração de simulações que sugerem o dia a dia do 

processo em questão. Através das simulações, podemos obter infinitas situações das etapas do 

processo e analisá-las criteriosamente para que a melhor decisão seja tomada. Foram realizadas 

simulações de todas as etapas do processo, desde sua produção (quanto) até a expedição ou 

consumo. Os resultados obtidos com a simulação de Monte Carlo foram apresentados para os 

gestores da empresa e o feedback foi bastante satisfatório. Foi observado que o estudo do processo 

utilizando simulações eletrônicas tendo como base o próprio histórico do processo facilita na tomada 

de decisão, economiza tempo e dinheiro com investimentos onerosos em equipamentos e 

treinamento de pessoas, é rápido, prático, flexível e dinâmico na sua montagem. 
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Os efeitos tóxicos da disposição em corpos hídricos de efluentes industriais devem ser veemente 

investigados, pois podem interferir na sobrevivência, no comportamento ou na composição genética 

dos organismos aquáticos, e também na saúde da população, que usufrui destes mananciais para 

seu suprimento de água potável. Tendo este como ponto de partida, este estudo foi realizado na 

estação de tratamento de efluentes de uma empresa, produtora de agrotóxicos. O objetivo deste 

trabalho foi investigar a eficiência do processo utilizado para o tratamento de efluentes de 

agrotóxicos baseado na utilização da coagulação/floculação associado ao processo de adsorção do 

carvão ativado granulado de casca de coco, a fim de degradar a matéria orgânica presente e reduzir 

a toxicidade do efluente industrial, com base nos dados obtidos nas análises laboratoriais do período 

de janeiro a junho de 2011. Foram analisados os valores de pH, DQO e DBO, sendo os dados 

observados baseados nos parâmetros físico-químicos e determinados seguindo o Método Padrão 

para análise de água. Os resultados apontam uma redução nos índices de DQO da ordem de 99,5% 

e da DBO em 99,8%, as condições ótimas de pH nas quais obtiveram maior remoção da DQO e DBO 

foram 8,1-8,3, ocorrendo também boa eficiência em outros valores de pH como 8,8-8,9.Verificou-se 

a eficiência do processo de tratamento por coagulação/floculação com adsorção do carvão ativado, 

pois todos os parâmetros analisados encontravam-se dentro dos limites estabelecidos pelo COPAM. 
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O estudo da vegetação de porte arbóreo nas áreas urbanas constitui tema de investigação bastante 

complexo e relativamente novo no campo de conhecimento científico, e que envolve a 

interdisciplinaridade de diversas áreas. De maneira abrangente, poder-se-ia dizer que a própria 

ecologia do meio urbano e seus ecossistemas específicos mostram-se pouco conhecidos. Nos 

processos de ocupação urbanos ditados pelo imediatismo da exploração econômica, o binômio 

destruição e construção é privilegiado num processo de desconstruções espaciais alienados, 

desnecessários e abusivos, com a substituição frequente de ecossistemas importantes por áreas que 

constituirão, futuramente, espaços-problemas nos contextos das cidades. Neste trabalho são 

levantadas questões sobre a arborização da cidade de Uberaba, o tipo de manejo que é feito quanto 

à arborização, o papel que tem sido desempenhado pela sociedade e pelo poder público. Os dados 

foram coletados através do banco de dados da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo de Uberaba – 

SEMAT. Através da SEMAT toda árvore do perímetro urbano passa por uma avaliação antes que seja 

efetuada sua poda ou corte. Verifica-se que grande parte das árvores plantadas em vias públicas é 

de grande porte, tornando-as inadequadas para tal local. Desta forma podem apresentar risco de 

queda por ocorrências naturais ou incidentes que as atinjam. Dentre as árvores com maiores 

problemas, principalmente com a danificação de calçadas e rede elétrica, estão as espécies Ficus 

benjamina ou Fico, Terminalia catappa, popularmente chamada de Amendoeira ou Sete Copas, e em 

um volume bem menor de danos provocados ao patrimônio pode-se citar a Caesalpinia 

peltophoroides ou Sibipiruna, como é mais conhecida. Utilizando os processos referentes ao ano de 

2010 foi possível verificar que neste ano foram efetuadas em torno de 1300 solicitações para 

intervenção na arborização urbana, seja essa intervenção poda ou corte, e que o número de 

solicitações para corte de árvores é bem menor do que o número de solicitações para poda, desta 

forma apenas um pequeno percentual das solicitações foi para substituição de árvores. Para a 

SEMAT cada corte feito com autorização é considerado como substituição, pois, para cada árvore 

que é cortada é imposta a medida compensatória de plantio de outra de espécie adequada em local 

indicado pela SEMAT. A arborização de cidades deve ser feita de maneira criteriosa e com visão a 

curto, médio e longo prazo, pois espécies inadequadas plantadas hoje “serão os problemas das 

próximas gerações”. Não só a seleção das espécies a serem plantadas deve ser feita com critério, a 

educação da população também é de suma importância, pois, cada pessoa pode se tornar um 

propagador de conhecimento o que irá ajudar na detecção de futuros problemas com espécies 

inadequadas plantadas em locais inadequados. 
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Os resíduos gerados durante a construção civil ou demolição são de extrema importância em meio 

ao montante de resíduos que são produzidos nos centros urbanos. Estes resíduos constituem uma 

parte bastante representativa do montante de “lixo” que é gerado nas cidades. Considerando este 

problema crônico o presente trabalho apresenta uma análise crítica sobre as possíveis causas da 

persistência da deposição e destinação inadequada de RCD em logradouros públicos e Áreas de 

Preservação Permanentes - APP’s na cidade Uberaba. Também é levantada a possível solução para 

este problema que afeta a cidade nos aspectos sociais, econômico e principalmente ambientais. O 

presente estudo foi realizado no período de 2010 a 2011 com visitas aos principais pontos de 

descarte da cidade de Uberaba. Sendo levantadas questões referentes ao gerenciamento dos 

Resíduos da Construção e Demolição (RCD) da cidade de Uberaba. Este estudo de caso foi realizado 

principalmente com visitas aos principais pontos de deposição e destinação dos RCD em perímetro 

urbano e proximidades. Destaca-se neste, o atual cenário da área da Pedreira de Léa. Os resultados 

foram: 1-Uberaba ainda tem muito a fazer para que se tenha um gerenciamento de RCD. 2- Além 

da falta de interesse pela maioria das empresas, o Poder Público também pouco tem feito para 

solucionar os problemas de destinação inadequada de RCD. Ao se tratar de RCD não deve ser levado 

em consideração apenas o aspecto ambiental natural mas sim a melhoria do ambiente; ambiente 

este que envolve a sociedade e seu habitat seja nos aspectos sociais, econômicos, paisagístico e 

ambiente natural. O incentivo para a implantação do gerenciamento dos RCD tem um custo 

benefício interessante, afinal em um único investimento é possível obter melhorias em âmbito 

econômico, ambiental e social. Foi verificado que a cidade de Uberaba ainda tem muito que 

desenvolver para que haja gestão de seus RCD sendo necessário que haja principalmente interesse 

político. 
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A expansão da fronteira urbana, sem critérios adequados, associada à segregação sócio espacial na 

sociedade capitalista, impulsionou a ocupação desordenada de áreas geomorfologicamente frágeis 

ao uso urbano. Este problema atinge várias cidades atuais e contribui para a diminuição da 

qualidade de vida da população. O objetivo deste artigo é analisar dois casos de ocupação em áreas 

de risco encontrados em Uberaba-MG, apresentando algumas reflexões sobre esta situação. Os 

procedimentos metodológicos para a execução deste estudo consistiram em visita in loco e 

entrevista com os moradores. Para a avaliação do risco apresentado pela área, levaram-se em 

consideração os fatores proximidade de corpos hídricos e as características geológicas e físicas do 

terreno. Com isso, foi possível descrever os locais e tecer alguns comentários e reflexões sobre os 

casos observados. Os dois casos estudados serão denominados como Área I e Área II, e sua análise 

será apresentada separadamente a seguir. Área I: localiza-se na Área de Preservação Permanente à 

jusante do Córrego da Saudade, afluente do Rio Uberaba. Trata-se de um local que, segundo a Lei 

Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, deveria ser ocupado pela faixa florestal natural, cuja 

dimensão dependeria da largura do corpo hídrico. No entanto, no local foram construídas duas 

moradias. A primeira é habitada por um casal e a segunda por um casal e uma criança, e destes, 

apenas uma pessoa possui emprego fixo. A segurança das moradias está comprometida, devido à 

declividade do terreno e ao escoamento de águas superficiais, que deságuam no córrego. Além 

disso, as moradias estão localizadas em sua bacia de inundação e, na época das chuvas, poderão 

ser alagadas. O local não conta com saneamento básico, sendo as águas residuais das residências 

lançadas a céu aberto, havendo ainda fossa "negra" no local. Porém, apesar de tantos problemas 

explícitos, a região possui abastecimento de água e energia elétrica. Área II: localiza-se na Área de 

Preservação Permanente do Rio Uberaba, o manancial que abastece a cidade, e que neste trecho se 

encontra altamente poluído. Seu limite de mata ciliar não obedece ao disposto pelo Código Florestal 

e as moradias irregulares estão construídas em seu lugar, uma área sensível. Neste local analisou-se 

uma moradia que está bem próxima ao rio. Qualquer aumento em seu volume de água poderá 

atingi-la. O terreno também é instável, apresentando formação de ravinas. Segundo o morador, o 

imóvel possui escritura. Os locais analisados se apresentam como áreas irregulares e oferecem 

algum tipo de risco para a população. Estes riscos estão relacionados com o ambiente físico e 

mostram o quanto a relação homem e meio ambiente é insustentável, trazendo impactos negativos 

para ambos. Assim, o processo de ocupação destas áreas deveria ser impedido, fazendo valer a lei e 

as famílias removidas, devendo a cidade contar com infraestrutura para isso. Além disso, estas 

áreas devem ser recuperadas, minimizando os impactos ambientais. 
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Atualmente, existe uma preocupação crescente com relação à eficiência energética nas instalações 

de muitas empresas de mineração. No contexto de eficiência energética, é clara a necessidade de 

investir em projetos de uso racional de energia elétrica das instalações industriais em geral, sejam 

elas elétricas, hidráulicas ou mecânicas. A instalação hidráulica de captação de água numa indústria 

requer o uso da energia elétrica pelos motores elétricos que acionam as bombas. Visando otimizar 

e/ou gerenciar o desperdício de energia elétrica utilizada nas mineradoras será abordado neste 

trabalho o estudo e implementação do projeto de eficiência do sistema de bombeamento de água 

para a rebritagem do minério, onde se tem britadores, peneiras, caixa de bombas, sistema de 

selagem e limpeza de chutes de uma determinada empresa no ramo de mineração. Sabe-se que ao 

realizar o correto dimensionamento do sistema de bombeamento de água, se diminui os gastos nos 

usos finais da energia elétrica e consequentemente o custo de produção de uma planta industrial é 

reduzido. No sistema de captação de água da empresa de mineração, foram projetadas duas 

bombas de água para suprir a necessidade operacional da área de rebritagem onde ocorre a 

lavagem de minério, limpeza de transportadores de correia, sistema de selagem e controle de nível 

nas caixas das bombas de polpa. Uma das bombas de água é dimensionada para reserva e somente 

opera em caso de falha da bomba principal. Porém, devido ao aumento na demanda de produção da 

empresa, a água requerida pelo processamento de minério aumentou, o que provocou a 

necessidade de operar com a bomba de água reserva em conjunto com a bomba principal, 

ocasionando aumento no consumo de energia elétrica. Dentro deste contexto o objetivo deste 

trabalho foi o estudo da melhoria na eficiência da bomba principal do sistema de captação de água, 

de modo a suprir a necessidade de água na área da rebritagem, podendo ser a bomba de água 

reserva desligada. A metodologia utilizada foi: realizar medições em campo para os seguintes 

parâmetros operacionais: vazão, pressão e potência elétrica das bombas de água; adquirir 

conhecimento da operação do sistema de bombeamento de água em questão com os operadores de 

campo e do sistema supervisório, a fim de complementar análise para melhor alternativa. Para tal, 

foram utilizados analisadores de energia, sensores de pressão e medidores de vazão. Conseguiu-se 

melhorar a eficiência da bomba principal, de modo que a reserva pôde ser desligada. Com isso 

obteve-se economia de energia elétrica. Os valores economizados são dados por: Racionalização do 

consumo energético: 1.750MWh / ano; Economia financeira: R$ 332.674,06 / ano. Alcançando o 

ganho energético e financeiro mediante implementação do projeto de estudo de eficiência da bomba 

principal de água e paralisação da bomba reserva, além de, garantir confiabilidade e disponibilidade 

do equipamento.  
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Apresenta-se, neste trabalho, o estudo de estabilidade de um sistema elétrico industrial com 

cogeração, utilizando turbinas a vapor. O processo de fabricação dos produtos finais desta indústria 

necessita de uma produção de vapor em grande escala, sendo que uma parte desde vapor gerado é 

utilizado para a cogeração de energia, suprindo uma parte do consumo interno de energia elétrica 

da unidade industrial. O referido sistema elétrico tem um consumo de energia superior ao valor 

gerado pela própria indústria. Por esse motivo, quando acontece um desligamento da 

concessionária, o sistema tem que fazer o descarte de cargas não prioritárias através da atuação do 

relé de subfrequência, para se manter o sistema estável e fornecendo energia suficiente para as 

plantas principais. Se as proteções dos geradores estiverem mal ajustadas, ao haver o desligamento 

da concessionária, poderá ocorrer o desligamento dos geradores, ocasionado a parada de todas as 

plantas deste complexo industrial. Nesta situação, para se restabelecer o funcionamento de todo o 

sistema, após o retorno da alimentação pela concessionária, e até se finalizar toda a estabilização 

das plantas, pode-se chegar a mais de 24 horas, provocando-se um grande prejuízo que poderia ser 

evitado. Para se fazer a análise do comportamento dinâmico deste sistema elétrico, utiliza-se neste 

trabalho o software PSAT (Power System Analysis Toolbox) que permite simular o desligamento da 

concessionária e verificar o comportamento dos geradores, possibilitando um estudo mais detalhado 

das proteções e permitindo que se façam as correções necessárias. Se o sistema estiver funcionando 

corretamente e havendo um desligamento da concessionária, os geradores deverão manter em 

operação as plantas principais e, quando se estabelecer o religamento, as plantas não prioritárias 

deverão retornar, no máximo, em 3 horas, evitando um prejuízo maior. Sendo assim, apresentam-

se neste trabalho, os resultados de simulação de diversas situações de possíveis ocorrências, 

apresentando-se as sugestões de ajustes dos relés de proteção envolvidos. No final deste trabalho, 

conclui se que um sistema elétrico tem que estar com seus ajustes de proteção de relés atualizados 

e coerentes com suas cargas atuais. E os resultados esperados pelas simulações utilizando o 

software PSAT foram satisfatórios. 
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Atualmente a energia elétrica está presente no cotidiano de todos, desde ações simples como 

acender uma lâmpada até a alimentação de uma linha de produção industrial. A população é 

totalmente dependente desta fonte de energia, sendo que o sistema de fornecimento de energia, 

apesar de altamente confiável, pode sofrer falhas. A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

pode representar desconforto de clientes do comércio em geral, perda de dinheiro no ambiente 

industrial ou mesmo risco a vidas humanas em casos extremos como em hospitais ou aeroportos. 

Devido às causas supracitadas, entre outras, grandes centros têm dedicado atenção à qualidade da 

energia que os alimentam. Assim tem-se investido em sistemas de emergência que na falta do 

fornecimento normal de energia, assumem a alimentação das cargas ditas críticas até a normalidade 

do sistema pela concessionária de energia. Tais sistemas são constituídos basicamente de dois 

elementos, um sistema de suprimento sem interrupção e um grupo motor gerador operando em 

situação de emergência. Este trabalho visa estudar o funcionamento de um gerador-motor diesel 

operando como emergência. Estudar como é realizada a transferência da rede para o gerador, como 

é feito o controle da tensão, frequência e potência do sistema e como este se comporta com a 

aplicação de diferentes tipos de cargas. O trabalho é elaborado com base nos dados reais de um 

gerador. São colhidos os dados através de medições realizadas durante o funcionamento do 

sistema. São realizadas consultas de manuais de fabricantes, livros, e outras fontes com a intenção 

de embasar o estudo e fundamentar a análise dos dados práticos. De acordo com os dados obtidos 

pode-se observar que os geradores movidos com motor a diesel são ferramentas poderosas, devido 

sua robustez e baixo consumo de combustível se comparados a motores à gasolina. Destaca-se a 

facilidade do controle dos parâmetros de qualidade de energia com alteração da carga, o que 

justifica o seu vasto emprego em sistemas de emergência. Os geradores movidos com motores à 

diesel apresentam motivos significativos para sua utilização em sistemas de emergência. Cabe ao 

engenheiro estudar e conhecer suas características e as peculiaridades de seu emprego. Às vezes 

este é utilizado para alimentação de diferentes tipos de cargas, justificando o estudo de seu 

comportamento alimentando cada uma delas. É importante ressaltar que seu emprego isoladamente 

como forma de emergência de energia não é suficiente para que a continuidade do sistema seja 

mantida. Isto porque existirá interrupção momentânea do fornecimento de energia para a carga 

durante a transferência automática. Assim, este deve sempre operar em conjunto com uma unidade 

de fornecimento sem interrupção que alimentará as cargas críticas através de seu banco de baterias 

durante a transferência entre as fontes. 
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O ácido ascórbico (C6H8O6) é uma molécula usada na hidroxilação em reações bioquímicas nas 

células. Comumente presente em grande maioria de frutas e legumes, é um poderoso antioxidante, 

sendo usado para transformar os radicais livres de oxigênio em formas inertes. A vitamina C é 

essencial para a formação de colágeno, proteína necessária para a pele, ossos, cartilagens, dentes e 

gengivas, e importante na cicatrização de feridas e queimaduras. A vitamina C aumenta a absorção 

de ferro, em especial dos produtos vegetais. Fatores como poluição fumo e álcool podem aumentar 

as necessidades de vitamina C pelo organismo. Estima-se que a dose diária para as necessidades 

fisiológicas seja em torno de 60 mg. É importante observar que a vitamina C é extremamente 

instável, sensível ao calor, luz e oxigênio. Reagindo com o oxigênio do ar, com a luz e até mesmo 

com a água. Assim que é exposta têm-se início as reações químicas que a decompõem. Uma vez 

que a sua rápida oxidação compromete a manutenção da qualidade do consumo e 

consequentemente seus próprios benefícios. O presente trabalho teve como objetivo, a análise do 

teor e a decomposição da vitaminação C presente na Citrus sinensis (L.) Osbeck, popularmente 

conhecida como laranja pêra, em função do tempo em uma amostra natural de suco de laranja. A 

determinação da concentração da vitamina C na amostra foi realizada por titulação direta com iodo 

na concentração de 0,01 M. A iodometria se fundamenta em uma reação de oxirredução, em que o 

amido (indicador) reage com o iodo na presença de iodeto, formando um complexo de cor azul 

intensa, que é visível em concentrações mínimas de iodo. Inicialmente, o teor de vitamina C no suco 

de laranja natural foi de 415,4 mg/L, após 30 minutos de aeração constante, a concentração de 

vitamina C reduziu para 373,1 mg/L e posteriormente no mesmo intervalo de tempo foi encontrado 

359,1 mg/L. Sendo assim, percebe-se uma significativa decomposição da vitamina C em curto 

intervalo de tempo.Verificou-se que a quantidade de vitamina C em comparação a referências 

nutricionais que ressalta uma concentração média de ácido ascórbico presente na laranja é de 496 

mg/L, foi maior do que nas amostras dos extratos naturais analisadas da fruta. Resultados 

preliminares indicaram ainda que a vitamina C contida na laranja sofre primeiramente uma 

considerável oxidação, ao ser exposta ao oxigênio do ar em função do tempo de agitação. Pelos 

estudos iniciais realizados, aconselha-se um consumo imediato das fontes de vitamina C para uma 

melhor obtenção das propriedades benéficas da vitamina. 
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A incidência de casos de dengue no Brasil ainda é alta, deixando evidente a necessidade de novos 

métodos que possam controlar a transmissão da doença pelo mosquito Aedes Aegypti. A produção 

de um sabonete líquido repelente à base de citronela é uma forma inovadora, barata e de fácil 

aplicação, já que não existe vacinação e nem tratamento específico para a doença. A citronela 

(Cymbopogon nardus) é uma planta aromática que funciona como controlador biológico do mosquito 

transmissor. O efeito de repelência está no óleo contido nas folhas da planta, rico em genariol e 

citronelal, substâncias responsáveis pela repelência. Este trabalho tem como objetivo, produzir um 

sabonete líquido com propriedade repelente ao mosquito da dengue, a partir do óleo essencial de 

citronela. Com isso, espera-se que além da assepsia e da ação antimicrobiana, que o sabonete 

propicie aos seus usuários uma forma de proteção ao mosquito transmissor da dengue. A extração 

do óleo foi feita pelo método de destilação por arraste de vapor, utilizando o aparelho de Clevenger, 

à partir de 165 gramas de folha da planta, previamente macerada. Com o auxílio de um funil de 

separação foi feita a separação entre o óleo essencial extraído e a água floral, utilizando éter de 

petróleo. Foi obtido aproximadamente 1mL do óleo, quantidade satisfatória dentro dos padrões 

especificados na literatura, considerando 1mL óleo/200g planta, hora do corte e método utilizado 

para extração. No preparo do sabonete, utilizou-se um béquer de 100 mL, em que metade do 

volume foi de água destilada, a esse volume adicionou-se as seguintes substâncias: 29g de lauril 

éter sulfato de sódio, com função detergente, 5g de cocoamidopropil betaína e 2g de dietanolamida 

de ácido graxo de coco, com funções espessante e 4,5g de agente perolizante, de caráter 

detergente. Homogeneizou-se o sistema, acertou o pH para 7 com Ácido cítrico, adicionou-se o óleo 

essencial e os conservantes Metilperabano e Propilperabeno(0,034g). Em seguida, dissolveu-se 1,6g 

de cloreto de sódio (espessante) em 50mL de água, homogeneizando o sistema dando a este um 

caráter mais viscoso.Na formulação do sabonete, obteve-se uma boa performance de limpeza, 

viscosidade adequada, além de não apresentar irritabilidade dérmica. O sabonete promoveu a 

formação de espuma, umectação da superfície e atividade antimicrobiana. Nessa formulação, o 

cloreto de sódio foi utilizado como espessante. No fim do processo obteve-se um sabonete de cor 

branco pérola, de pH 6,92, com boa capacidade de limpeza, odor característico de citronela, 

podendo ser utilizado como repelente contra o mosquito transmissor da dengue.Obteve-se com este 

trabalho a produção de um sabonete líquido repelente à base de citronela, com utilização de 

técnicas laboratoriais adequadas para a extração do óleo essencial da planta e para o processo de 

produção do sabonete, o que apresentou um resultado satisfatório em relação aos dados 

apresentados na literatura. 
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O estudo de monitoramento da ictiofauna foi realizado na barragem do Rio Grande de posse da 

Usina Hidrelétrica de Igarapava, bacia do Alto Rio Paraná (MG/SP) correspondente, a fase de pós-

enchimento do reservatório. Concluída em 1998, localizada no município de Igarapava (Latitude - 

19º 59' S e Longitude - 47º 45' O). O Rio Grande que pertence à bacia do Alto Rio Paraná formam a 

barragem, que possui uma área de inundação de 36,51 km2, uma capacidade de água de 234,5x106 

m3. Foram apresentados os procedimentos e métodos relativos às coletas dos peixes, 

processamento em campo e laboratório do material coletado, avaliação da atividade reprodutiva das 

principais espécies, análise de diversidade, equitabilidade e análise das Capturas por Unidade de 

Esforço (CPUE). Observou-se um predomínio da taxa de abundância da ordem Siluriformes (49%) 

sendo seguida da ordem Characiformes (com 45%). No entanto, quando se avalia os dados de 

biomassa total esses valores se tornam ainda mais escrepantes, sendo a proporção da ordem 

Characiformes de cerca de 67% da biomassa total, em relação ao restante das ordens. A ordem de 

Siluriformes apresentou cerca de 29,5% da biomassa total e a ordem Perciformes cerca de 3%. Até 

a atual fase, a diversidade oscilou entre 2,25 a 2,84, com variações temporais inexpressivas. As 

ligeiras variações registradas deveram-se às variações nas abundâncias das espécies 

numericamente dominantes, notadamente os cascudos Hypostomus spp., ausentes na amostragem 

atual. Para a atual amostragem, estimou-se uma diversidade de 2,33, valor similar ao encontrado 

no ano de 2003, de 2,29 pontos. A equitabilidade registrada neste período inicial de 2011 foi 

superior a encontrada para todo o ano de 2010. Este resultado não indica alterações significativas 

da equitabilidade da população estudada, sendo que para o atual ano ainda serão realizadas três 

campanhas para o monitoramento anual. 
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A Educação Ambiental pode ser entendida como um processo que busca desenvolver consciência e 

preocupação com o meio e com os problemas existentes. De agosto de 2009 a julho de 2011, 

acadêmicos de Engenharia Ambiental e de Terapia Ocupacional da Universidade de Uberaba 

desenvolveram na Comunidade Santa Fé, município de Uberaba/MG, o projeto “Equilíbrio 

socioambiental: práticas sustentáveis no Cerrado do Triangulo Mineiro” cujo objetivo era medir a 

eficácia de atividades de Educação Ambiental e de Atenção Primária à Saúde na melhoria da 

qualidade de vida local. Foram realizados: reuniões comunitárias abertas; reuniões com lideranças 

para fortalecimento das associações comunitárias; eventos como o Espaço Saúde, com oficinas 

sobre alimentação, saúde da criança, cuidados pessoais e autoestima, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, qualidade de vida, cultura, lazer e aferições de pressão e diabetes; 

análise da qualidade microbiológica da água de 30 (trinta) poços e cisternas; festividades como a 

festa do milho, para a valorização do que é produzido na comunidade, cuja principal atividade é a 

agricultura familiar; palestras sobre qualidade da água; valorização dos frutos do Cerrado por meio 

da produção de "chup-chup"; participação do Circuito Tela Verde, um programa de Educação 

Ambiental organizado pelo Ministério do Meio Ambiente; e confecção de jornal com informações 

sobre a comunidade. O trabalho resultou na mobilização comunitária para a resolução de seus 

próprios problemas, como a regularização dos lotes, pendente desde a fundação da comunidade; em 

reuniões entre representantes da comunidade e lideranças políticas sobre policiamento, educação e 

saúde e na sensibilização do Conselho Municipal de Saúde para a estruturação de ações voltadas a 

resolução dos problemas de esgoto, resíduos, qualidade da água, educação e consumo de álcool e 

drogas. Será implantado em Santa Fé o Centro Municipal de Apoio e Recuperação ao Usuário de 

Crack e Outras (CAPS-AD), unidade que será referência no atendimento especializado à dependência 

química. Por meio do projeto, conseguiu-se ainda a doação à comunidade da área física onde serão 

disponibilizados os serviços comunitários como escola e posto de saúde, o que representa um 

avanço para a comunidade que não dispunha, em todo seu território, de áreas públicas para a 

efetivação desses serviços. Ressalta-se a importância da interdisciplinaridade e da participação 

popular para o sucesso do trabalho em comunidade. O trabalho foi organizado por acadêmicos, mas 

foram as parcerias efetivadas, somada a participação da comunidade que levaram ao alcance desses 

resultados. Por meio desse trabalho, espera-se evidenciar o papel que a Engenharia Ambiental pode 

desempenhar em comunidades, por meio da Educação Ambiental e da Atenção Primária a Saúde e 

destacar a eficácia dessas ações na melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. 
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A Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo é responsável pelo tratamento dos efluentes 

do município de Uberaba - Minas Gerais, possuindo vazão máxima de 745 l/s, atendendo 254.665 

habitantes. Os efluentes chegam à ETE através de emissários, passam pelo Tratamento Preliminar 

para remoção dos resíduos procedentes à de esgoto domiciliar, em seguida vão para os reatores 

anaeróbios e uma série de lagoas aeradas para finalmente ser lançado no corpo hídrico. O seguinte 

trabalho realizou nos meses de Janeiro à Agosto de 2011, a quantificação de resíduos removidos do 

Tratamento Preliminar. Através deste gerenciamento foi possível descobrir que em determinados 

meses houve aumento de resíduos e que 70% destes resíduos não são procedentes à de esgoto 

domiciliar, como papéis, plásticos, copos descartáveis, preservativos, tampas de garrafas pet, 

barbeadores, isqueiro. A ETE tem tido problemas nos equipamentos devido à dificuldade da remoção 

dos materiais que são lançados de forma incorreta pela população de Uberaba. Há a necessidade de 

enfatizar planejamentos e ações mais eficientes voltados para a Educação Ambiental de forma que 

reduza a chegada destes materiais indevidos. Para elaboração do estudo foi feito um gerenciamento 

dos resíduos sólidos que chegam há ETE Francisco Velludo de Uberaba-Minas Gerais, no período de 

Janeiro à Agosto de 2011, através de dados quantitativos (peso mensal, número de caçambas 

removidas e os custos gerados para remoção das caçambas). A quantidade (kg) de resíduos sólidos 

retirados da ETE Francisco Velludo de Uberaba-Minas Gerais, nos meses de janeiro a agosto de 2011 

foram: a) Esteira transportadora: 32.590 quilos; b) Parafuso Transportador (remoção de areia, óleos 

e graxas): 88.430 quilos. No mês de janeiro foram retirados 4.440 quilos, já no mês de junho foram 

retirados 9.240 quilos, ou seja, houve um aumento de 4.800 quilos. Considerando os resultados do 

gerenciamento, pode-se concluir que volume de resíduos sólidos aumenta a cada mês, o que é 

preocupante, pois 70% do que é removido são materiais não procedentes à de esgoto doméstico 

(papéis, plásticos, copos descartáveis, preservativos, tampas de garrafas pet, barbeadores, 

isqueiro), ou seja, são materiais que podem ser reciclados. O lançamento indevido destes materiais 

no esgoto danifica os equipamentos podendo vir a interferir em todo tratamento da ETE. Há de se 

fazer planejamentos voltados para a educação da população, pois a tecnologia para o tratamento 

existe, mas não adianta em nada se não houver a conscientização. 
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Nos últimos anos, assuntos relacionados à urbanização, política urbana e planejamento têm 

ganhado destaque na mídia, no que diz respeito à necessidade de um ordenamento territorial, 

alavancado pela a criação do Estatuto das Cidades em 2001 e do Ministério das Cidades em 2003. O 

estatuto prevê em seu artigo 2º, inciso VI, a ordenação e controle do uso do solo, objetivando evitar 

a deterioração de áreas urbanizadas (alínea f). Sendo assim, o objetivo desse trabalho, é identificar 

a existência de processos erosivos no ambiente urbano. A área escolhida está localizada no Distrito 

Industrial I em Uberaba-MG. Foram realizadas visitas a localidade e ao seu entorno – 

aproximadamente 2 km – a fim de verificar o fluxo de veículos no local e os empreendimentos 

instalados próximos à área. Também foram utilizadas imagens via satélite, fornecidas pelo software 

livre Google Earth e fotos digitais. Foi realizada uma pesquisa à literatura e ao Plano Diretor do 

município para fins de comparação e formulação das conclusões. Verificou-se no Distrito Industrial I, 

em Uberaba-MG, a formação de ravinamentos, que são processos definidos como a remoção de solo 

pela água por canais visíveis ou canaletas muito pequenas, mas bem definidas, onde há 

concentração do fluxo sobre o solo e também a presença de uma voçoroca. Essa última é 

caracterizada como canais d’água intermitentes, maiores do que as ravinas. Esses canais carregam 

água durante e imediatamente após as chuvas e, ao contrário das ravinas, as voçorocas não podem 

ser removidas pelo preparo do solo normal. Tanto a voçoroca quanto os ravinamentos estão muito 

próximos à pavimentação, devido à sua localização, é um local de fluxo intenso de veículos de 

portes médio e grande. Além disso, essas vias integram o itinerário do transporte público municipal. 

A área pertence ao município de Uberaba. De acordo com a Lei Complementar nº 359/2006 que 

institui o Plano Diretor do Município de Uberaba, em seu artigo 107, o inciso I, propõe a área de 

estudo desse trabalho como Unidade de Conservação. Caso essa proposta se concretize, antes da 

tomada de decisão que solucione esse problema, a dificuldade em resolvê-lo posteriormente será 

ainda maior, pois haverá a necessidade de intervenção em uma Unidade de Conservação. As ravinas 

e voçorocas são processos erosivos que tendem a evoluir e podem atingir proporções drásticas, caso 

não seja efetivada nenhuma medida de contenção destes eventos. A evolução destes processos 

erosivos, além de causar danos aos solos, preocupa, sobretudo, pois, podem atingir maiores 

proporções e tornar-se, assim, uma ameaça maior à segurança de pessoas e veículos que trafegam 

na referida área. Portanto, o poder público municipal detentor da área, deve adotar medidas 

urgentes e eficazes de caráter geotécnico a fim de solucionar esse problema, antes que a situação 

se torne irreversível, ou pior, ofereça risco à população. 
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Nos curtumes, uma grande variedade de produtos tóxicos é produzida durante o processo de 

tratamento do couro, principalmente, no curtimento a base de sais de cromo. Estes resíduos causam 

sérios impactos ambientais, dependendo da forma como são tratados e jogados em aterros ou em 

locais inadequados. Diversos estudos buscam formas ecologicamente corretas de aproveitamento 

destes resíduos como na produção de adubo, fabricação de blocos de construção de civil, uso na 

alimentação de ruminantes, síntese de compósitos a base de resíduos de couro com polivinil. O 

presente estudo analisou as propriedades mecânicas e químicas de tijolos feitos a partir de amostras 

de couro previamente trituradas (2,5 %), argila (380 g). O material foi prensado, permanecendo por 

sete dias em temperatura ambiente sem intervenção do sol, para o processo de cura do tijolo. Fez-

se também outro bloco sem adicionar o couro triturado, apenas com argila, a fim de comparar suas 

propriedades físicas e químicas com o tijolo de couro. Realizou-se o teste de impermeabilidade onde 

pesou os blocos e depois se submergiu os blocos em água por cinco minutos e pesou novamente. Os 

blocos foram prensados para teste de resistência. Em relação ao uso de resíduos de couro como 

fertilizantes, primeiramente fez-se o tratamento do couro, complexação do cromo livre, o material 

resultante foi utilizado na adubação de uma muda de feijão, para controle utilizou duas outras 

mudas de feijão uma adubada com fertilizantes tradicionais e a outra sem nenhum tipo de 

fertilizante. No teste da impermeabilidade encontrou-se um aumento de 5,7% da massa do tijolo 

com o couro e 7,4% da massa do tijolo sem o couro. No teste com a prensa, para testar a 

resistência do tijolo, observou-se que o tijolo com couro obteve uma resistência de 26% a mais que 

o tijolo sem o couro, além disso, foi observado desgaste do tijolo sem o couro com perda do 

material. As análises do solo sem nenhum tipo de fertilizante foram piores em relação a análise do 

solo adubado com resíduo de couro quanto ao teor de micro e macro nutrientes disponíveis para o 

feijão, e os melhores resultados foram encontrados no solo adubado com os fertilizantes tradicionais 

(planta com maior desenvolvimento).O trabalho demonstrou que os resultados para a utilização dos 

resíduos de couro na fabricação de tijolos para construção civil foram satisfatórios, assim como a 

utilização desses resíduos na agricultura, uma vez que as indústrias de couro encontram dificuldades 

para achar soluções sobre o que fazer com seus resíduos, esse estudo comprova que existem 

soluções viáveis e sustentáveis para a utilização do mesmo. Outros estudos precisam ser realizados 

para melhorar a aplicação dos resíduos de couro a fim de minimizar os impactos ambientais 

provocados por esse resíduo sólido. 
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Em um sistema produtivo a etapa que restringe o desempenho e reduz a possibilidade de uma maior 

rentabilidade é denominada gargalo. Este obstáculo impede a obtenção dos resultados projetados 

por limitar a capacidade de produção. Para potencializar a performance de um sistema de produção 

é necessário identificar, por meio da aplicação de conceitos específicos e cálculos, dentre todas as 

etapas, qual apresenta menor capacidade produtiva. Com a etapa gargalo identificada, aplica-se 

Engenharia de Métodos para determinar o tempo de ciclo das máquinas e o tempo-padrão das 

atividades que a compõem. Esta caracterização das restrições no gargalo é fundamental para 

aprovisionar o banco de dados que irá definir as medidas a serem tomadas. Por fim, elaborar um 

projeto que demonstre os possíveis resultados obtidos com a aplicação das medidas e que justifique 

com as viabilidades a sua aplicação. Uma ação eficiente tem como origem uma avaliação sistemática 

que contemple todos os aspectos do problema, pois a sua solução definitiva depende da 

identificação da causa fundamental. A definição por um projeto tem como base as demonstrações 

matemáticas dos resultados e custos envolvidos com a sua utilização. O estudo possui aspecto 

qualitativo por ser fundamentado em pesquisa bibliográfica, porém com demonstração da aplicação 

por estudo de caso o que concede à metodologia uma estrutura quantitativa. Foi possível identificar 

no processo produtivo, objeto da análise, a etapa gargalo que o limitava. Esta etapa teve o tempo 

de ciclo das máquinas calculado. O tempo de ciclo ideal comparado ao real determinou em quais 

máquinas as intervenções deveriam ocorrer. Foi elaborado um projeto que demonstrou as 

necessidades. Com os orçamentos para as adequações enviados por fornecedores dos 

equipamentos, foram realizados os cálculos de viabilidades. O projeto foi aprovado. A execução 

ocorrerá em janeiro de 2012. O custo orçado é de R$4,3 milhões com um incremento na produção 

de 300m³/dia e payback de 4,15 anos. O custo para elaboração de um projeto é irrisório, porém as 

consequências de um projeto deficiente, ou seja, elaborado com base em dados levantados de 

forma não acurada são desastrosas. A formulação de um projeto é complexa e requer o 

envolvimento de profissionais especialistas em diversas áreas, os quais devem possuir experiência 

ou serem suportados por uma assessoria consolidada no mercado. No âmbito gerencial industrial o 

método que se apresenta como melhor ferramenta de convencimento à liberação de capital para 

investimentos é um projeto que evidencie claramente os custos e o retorno. Os números são os 

principais argumentos.  
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A queima de combustível pelas fontes móveis contribui para o aumento das emissões de CO2 na 

atmosfera. O município de Igarapava apresenta cerca de 3,39 habitantes por veículo, sendo que 

71,57% da frota que circula no município é composto por automóveis. A principal cultura do 

município é a cana-de-açúcar, com área plantada de 19.280 hectares. Essa cultura é considerada 

eficaz absorvente de CO2 através da fotossíntese. O objetivo deste trabalho foi avaliar e quantificar 

as emissões de CO2 de uma frota de 105 automóveis do município, movidos a gasolina e a álcool, 

com uso de 10 anos ou mais devido as tecnologias da indústria automobilística. O intuito foi fazer 

uma análise da influência do uso de catalisadores nas emissões pelos veículos, confrontando com as 

emissões dos combustíveis, para posterior quantificação dos hectares de cana-de-açúcar necessários 

para absorver o CO2 emitido na atmosfera. Para que isso fosse possível, foi utilizado o método 

bottom-up. Foi contabilizada uma emissão total de CO2 pela frota de 251.918 kg. Com os resultados 

obtidos, comprova-se que o uso de combustíveis fósseis polui mais que os provenientes da 

biomassa, e que as emissões totais de gás carbônico da frota estudada são absorvidos em 1,14 

hectares de plantação de cana-de-açúcar. 
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O tratamento de resíduos é inevitável. De forma crescente, estudos apontam que, para um 

desenvolvimento sustentável, é imprescindível que a indústria trate os resíduos de sua produção de 

forma adequada. Cerca de 10% do PIB brasileiro depende diretamente de recursos naturais. O 

processo de produção de ácido sulfúrico gera resíduos. O enxofre recebido para a sua produção 

precisa ser inicialmente, fundido. Após a fundição, há a necessidade de se submetê-lo a uma 

filtração, visando à retirada de impurezas contidas no mesmo. Este material retido na filtração é 

comumente conhecido como borra de enxofre, que é o resíduo, que precisa ser tratado. Foram 

semeados dois canteiros pequenos com quatro sementes de milho em cada um. O preparo dos 

canteiros foi feito como se segue: cortou-se lateralmente uma lata de volume igual a 18 L, 

dividindo-a em duas partes iguais; fez-se furos no fundo das partes para o escoamento da água que 

poderia se acumular; adicionou-se cacos de teias de alvenaria ao fundo das partes; cobriu-se com 

terra até pouco mais da meia altura das partes; fez-se a cobertura do solo somente com fertilizante 

no canteiro 1; fez-se a cobertura do solo com a mistura de fertilizante e borra, 50% m/m, no 

canteiro 2. No preparo de ambos os canteiros, não se incorporou os adubos ao solo; deixou-se 

somente a cobertura na superfície. Após o preparo dos canteiros, foram semeadas quatro sementes 

de milho em cada canteiro. Fez-se uma primeira irrigação. Durante todo o período de germinação, 

os canteiros ficaram expostos à incidência de luz solar direta por cerca de cinco horas diárias e 

foram irrigados uma vez ao dia. O tempo verificado para a primeira emergência foi de cinco dias, o 

que está de acordo com o que é descrito. Para emergência de todas as sementes, de sete dias. A 

primeira emergência foi verificada no canteiro 1 (sem borra). Após a emergência do restante das 

sementes, a germinação prosseguiu igualmente em ambos os canteiros. Após três dias de 

desenvolvimento das plantas, foi observado que apenas metade das sementes contidas no canteiro 

2 (com borra) alcançou desenvolvimento equiparável ao das do canteiro 1. Verificou-se, ainda, que 

as plantas do canteiro 1 apresentaram melhor aspecto visual, sem apresentar manchas nas folhas 

ou qualquer indício de saúde abalada. Isso pode ser devido à menor porcentagem de fertilizante 

usada. Ao fim as plantas com borra sobressaíram às outras, tornando-se mais resistentes e com 

melhor aspecto visual. Como pôde ser observado, o resíduo da filtração do enxofre tem potencial 

para ser aplicado como componente de fertilizantes, sendo grande o número de trabalhos que já 

desenvolvem essa alternativa para o uso da borra de enxofre. A concretização desse processo será 

de importância, pois o resíduo leva uma grande porcentagem de enxofre em sua composição sendo 

este enxofre perdido devido à falta de mercado para a borra de enxofre. Encontrando alternativas 

para aplicação desta, ter-se-á mercado para a mesma. 
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Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305/10, os resíduos precisam ser 

reutilizados ou receberem uma destinação correta. O modelo de descarte do resíduo gerado em 

estações de tratamento de água (ETAs), também denominado de lodo, no corpo hídrico que lhe 

serve de manancial, embora seja uma prática ainda comum, é questionável devido aos seus 

possíveis impactos, tanto à vida aquática, ao manancial e ao meio ambiente de modo geral, como à 

saúde pública e à qualidade da água. A busca por alternativas ambientalmente corretas para esse 

descarte visa um modelo de desenvolvimento sustentável, sendo sua incorporação à matriz de 

cerâmica vermelha, como o tijolo, uma atração à região. Para confirmar sua atratividade é 

importante conhecer o volume de lodo produzido. A ETA estudada é a ETA Nova localizada em Barra 

Mansa, cidade sul fluminense, responsável pelo abastecimento da maior parte de sua população. Os 

dados foram obtidos diretamente com o SAAE (Serviço autônomo de água e esgoto), empresa 

responsável por essa estação, que forneceu dados necessários para a realização do cálculo. A 

fórmula escolhida foi elaborada pela CETESB, que usa a turbidez da água bruta e dados operacionais 

da estação como vazão de água bruta tratada e dosagem de coagulante empregado no tratamento. 

Os resultados, conforme esperado, mostraram grande diferença nas estações sazonais, 

apresentando em épocas de chuva valores altos e em épocas secas valores mais baixos. Isso porque 

em época chuvosas o volume de sedimentos no manancial aumenta, enquanto acontece o oposto na 

seca. Assim, o maior valor em média diária em base seca foi apresentado em dezembro (19.787,25 

kg/dia), enquanto o menor volume em setembro (338,69 kg/dia).É possível observar a grande 

quantidade de lodo gerada nessa estação e seu potencial efeito poluidor quando descartado 

incorretamente, comprovando a necessidade de uma utilização benéfica. Para comprovar a real 

viabilidade de mistura desse tipo de resíduo ao material cerâmico é necessária a realização de um 

estudo de caracterização do lodo para verificar sua compatibilidade e teor deve ser utilizado. Em 

termos quantitativos, é possível afirmar que essa incorporação é uma alternativa viável e vantajosa, 

pela eliminação do despejo dessa quantidade de poluente no corpo hídrico, e economia desse 

mesmo valor de argila a ser extraída, gerando um aumento da vida útil da jazida. Além do meio 

ambiente, as empresas também são beneficiadas, já que a de saneamento oferece um destino 

correto ao seu resíduo e a de cerâmica reduz seus custos de extração mineral e eleva a vida útil de 

sua jazida. 

 

Palavras-chave: lodo de ETA; reaproveitamento; cerâmica vermelha. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 176 

ENG033 - Implementação de um controlador PID digital para o sistema pêndulo 

amortecido 
 

 

Apresentador: ALMEIDA, Lucas Rodrigues de 

Orientador: RODRIGUES, Robson Borges 

Demais Autores: SILVA, Antonio Manoel Batista da 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Com o avanço da tecnologia, o controle automático foi fortemente difundido no setor industrial, 

visando à otimização de seus sistemas. Essas melhorias podem ser representadas pela diminuição 

de operações manuais repetitivas, pelo aumento de produtividade, pela melhor qualidade dos 

produtos, entre outros fatores que proporcionam uma competitividade maior no mercado. Os 

controladores sofreram grandes evoluções, desde os mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e 

elétricos, até os digitais utilizados atualmente que, por serem baseados em microprocessadores 

programáveis, oferecem vários recursos importantes. O controlador de três termos ou controlador 

PID (Proporcional, Integral e Derivativo), por ser representado por um algoritmo simples e por ser 

capaz de obter um bom desempenho para a maioria dos processos industriais, é o mais empregado 

nas indústrias em todo o mundo. Apesar disso, a maioria das malhas de controle está mal 

sintonizada ou opera em manual. Para reverter esse quadro, reforça-se a importância de uma boa 

compreensão das técnicas de projeto de controladores PID. Pretende-se, neste trabalho, aplicar os 

conceitos relacionados ao controle PID em um sistema não-linear conhecido como pêndulo 

amortecido e, também, descrever a metodologia utilizada para tal aplicação.Inicialmente, foi 

desenvolvida uma modelagem matemática com o intuito de descrever o sistema de controle do 

pêndulo amortecido. Para a implementação da aplicação, foi construído um protótipo do pêndulo e 

uma placa eletrônica com um microcontrolador. O dispositivo recebe o valor do ângulo do pêndulo, 

através de um potenciômetro, e envia os sinais de controle para o motor acionado por uma fonte de 

pulso modulado em largura. A comunicação com um computador se dá por uma porta de 

comunicação serial, denominada RS-232. Foi desenvolvido um programa em linguagem de 

programação C para fazer o controle do pêndulo através do algoritmo PID e registrar o 

comportamento do sistema por intermédio de gráficos em função do tempo. Experimentos práticos 

estão sendo executados com o protótipo implementado. Por outro lado, simulações computacionais 

dos eventos estão sendo realizadas com o programa desenvolvido. Assim, comparações das 

respostas entre valores simulados e práticos estão sendo finalizadas. Os resultados apontam 

convergência do comportamento do pêndulo amortecido em valores práticos e simulados. Pode-se 

concluir que o trabalho desenvolvido permite uma melhor compreensão do controle PID através de 

vários experimentos, utilizando métodos bem difundidos para sintonia de controladores. Além disso, 

foi desenvolvida uma modelagem matemática de um sistema para comparação de resultados com 

um protótipo real e análise das respostas através de gráficos em função do tempo. O dispositivo 

pode, ainda, ser utilizado como ferramenta didática para o curso de sistemas de controle. 
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso de tecnologias da automação industrial no 

processo da fabricação do açúcar. Esse estudo envolve a automação dos cozedores, cristalizadores, 

centrífugas, tanques de mel, xarope, condensados, magmeira, sementeiras, secador e silo. A 

solução proposta foi realizada através da especificação dos dispositivos de medição, do 

desenvolvimento do sistema de supervisão e controle (SCADA) e do projeto das redes industriais. O 

controlador lógico programável e o supervisório são, respectivamente, S7-400 e Wincc 7.0, ambos 

da Siemens e redes ethernet, profibus DP e PA. Ao final do projeto pretende-se que as malhas de 

pressão, nível, densidade e temperatura da fábrica de açúcar estejam sintonizadas, além da correta 

comunicação entre os dispositivos de medição e controle. O sistema de supervisão através de seus 

diversos subsistemas, tais como, o historiador e de gerenciador de alarmes, possibilitou o processo 

operar de forma independente minimizando a interferência humana nas etapas de fabricação do 

açúcar, garantindo assim, uma maior segurança, confiabilidade e rentabilidade do processo 

produtivo. A implementação desse projeto permitiu a otimização das etapas de produção na 

fabricação do açúcar, melhorando a qualidade e produtividade da planta industrial. 
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Desde o advento do desenvolvimento tecnológico, a implantação da tecnologia no lugar do trabalho 

braçal dos seres humanos vem sendo cada vez mais um processo ímpar no crescimento das 

empresas e na criação de novos produtos e meios de produção. Com a grande demanda da 

indústria, tanto na agilidade das linhas de produção, quanto referente ao transporte de peças, o 

desenvolvimento de um sistema que faça interação entre todas essas partes torna-se essencial. 

Sendo assim, apresenta-se, neste trabalho, o desenvolvimento de um braço manipulador que atua 

com agilidade e precisão nessas áreas. São incluídos os projetos mecânico, de acionamento elétrico 

e de controle, além do protótipo desenvolvido nos laboratórios de automação da Universidade de 

Uberaba. Para a construção do protótipo do braço manipulador, foi utilizada uma estrutura montada 

de PVC, material que foi escolhido por sua facilidade de manuseio e por ser de grande abundância 

no mercado. O PVC utilizado no projeto provém de impressoras antigas, de sua estrutura, onde 

também se minimizam os custos e se faz um trabalho de “reciclagem” do produto. O braço é 

formado por uma base giratória, a qual sustenta toda a estrutura, duas articulações verticais em 

forma de cotovelo e uma estrutura em forma de “garra”, que é acoplada à outra extremidade do 

projeto, sendo essa também de movimento giratório em seu próprio eixo de fixação no braço. Para o 

controle das articulações, tanto as giratórias quanto as verticais, e o movimento de abrir e fechar da 

garra, foram utilizados servo-motores, por serem de grande torque, conseguindo-se assim exercer 

movimento mesmo sob materiais mais pesados, e com grande precisão, manipulando-os em 

pequenos espaços e com o mínimo erro possível. Para maximizar a utilização e a precisão do 

projeto, utiliza-se uma placa pré- programada que é ligada diretamente ao computador onde um 

software faz a interpretação dos sinais enviados, dando um feedback ao operador do sistema. O 

maior diferencial desse projeto está em seu custo beneficio, pois foram utilizados vários materiais 

que seriam descartados na natureza, e o projeto se mostrou capaz de se adequar aos vários ramos 

em que pode atuar, mostrando ser viável e de grande aplicação.Com as pesquisas realizadas, e com 

os resultados alcançados, espera-se que o protótipo seja bem recebido pelo mercado consumidor, 

pois se trata de um projeto robusto e de alta aplicabilidade. Espera-se futuramente implementar 

novos sistemas ao braço, tornando-o ainda mais preciso e, se possível, diminuir o seu custo, o que o 

tornará ainda mais inovador e requerido no mercado. 
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A Lógica Fuzzy é baseada na teoria dos Conjuntos Fuzzy e foi desenvolvida para tratar do aspecto 

vago da informação sendo hoje uma das tecnologias úteis no desenvolvimento de sistemas de 

controle para processos sofisticados. O controlador Fuzzy é provido de inteligência artificial e, ao 

contrário dos controladores clássicos, dispensa o conhecimento do modelo matemático da planta a 

ser controlada. As técnicas tradicionais de controle podem ter dificuldade e/ou impossibilidade de 

atingir níveis desejados de eficiência, sendo assim esse tipo de controle é uma alternativa prática 

para uma variedade de aplicações de controle desafiadoras. O controlador projetado foi construído 

visando controlar a temperatura da saída do ar em um sistema não linear. Foi utilizada uma 

resistência (variável não manipulada) para aquecimento e um cooler (variável manipulada) para 

controlar a temperatura desse ar. Para construção de um controlador fuzzy foi usado o método de 

inferência de Mamdani, que foi um dos primeiros tipos de controle feitos utilizando a teoria dos 

conjuntos fuzzy. A entrada do sistema de controle é a temperatura do processo, e as variáveis de 

entrada utilizadas para construção das regras de controle (aumentar rotação, diminuir rotação e 

manter rotação do cooler) são o erro e a derivada do erro. Utilizando ferramentas como o SCILAB e 

MATLAB, foi obtida matriz de controle fuzzy. Com essa matriz discretizada e utilizando a linguagem 

de programação em C, foi possível desenvolver uma estratégia de controle e adequar todos os 

resultados matemáticos obtidos à arquitetura de trabalho de um microcontrolador. O 

microcontrolador utilizado foi um pic18f4520 que trabalha com apenas uma entrada analógica 

(temperatura) e uma saída que controla a velocidade de rotação de um cooler. O fato de trabalhar 

com apenas uma entrada e uma saída é bastante promissor, pois podem ser usadas outras entradas 

e saídas para controle de diferentes processos simultaneamente. Com o objetivo de criar um 

dispositivo confiável, compacto e economicamente viável, esse trabalho consiste na discretização de 

um sistema de controle fuzzy e a implementação do mesmo em um simples microcontrolador. 

Somando conhecimentos relativos à lógica fuzzy, sistemas de controle, linguagem de programação e 

eletrônica, foi desenvolvido um primeiro protótipo para controle de temperatura em sistemas não 

lineares, com resultados bastante satisfatórios. Com os testes feitos, foi possível comprovar que o 

controle fuzzy discretizado em um microcontrolador utilizando os métodos citados, é realmente 

possível, resultando em um controlador eficiente e viável. Até agora, ainda sem um modelo fixo de 

planta (modelo de processo), foi possível controlar a temperatura do ar (aquecido por uma 

resistência e resfriado por um cooler) em um ambiente aberto, ou seja, sem nenhum levantamento 

matemático do sistema. Sendo assim, a expectativa para as etapas seguintes no desenvolvimento 

do projeto são as melhores possíveis. 
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Os órgãos públicos, assim como a maioria das empresas de grande porte, realizam processos 

administrativos, possuem e fazem controle dos bens patrimoniais e materiais de consumo em geral. 

Neste trabalho é desenvolvido um sistema para gerenciar patrimônios e estoque de uma 

organização pública. A organização em questão realiza processos diversos, em especial processos 

trabalhistas. Possui servidores responsáveis por dar andamentos a estes processos, cada um em 

seus respectivos setores e funções. Sendo um órgão público, possui regras e limitações. Seus 

sistemas tanto administrativo quanto de informação devem seguir padrões estabelecidos pelas 

Seções Judiciárias superiores, não sendo permitida a implementação de sistemas que possam 

interferir ou fazer parte da rede empresarial. Sabendo-se da necessidade de um software que 

respeitasse estas restrições e ao mesmo tempo atendesse às necessidades dos usuários, foi 

desenvolvida uma aplicação com recursos específicos para realizar operações de controle de entrada 

e saída de materiais móveis e permanentes. O presente artigo apresenta uma forma simplificada 

para o controle de estoque e gerenciamento de patrimônio, especialmente no que se refere à 

estrutura, forma e tipos de relatórios a serem gerados. O software possibilita realização de 

cadastros de usuários, departamentos, setores, itens de consumo e itens permanentes, registro da 

entrada e saída dos materiais do estoque, baixa dos itens patrimoniais e gera relatórios. O sistema 

tem como objetivos auxiliar no controle de bens de consumo e permanentes, facilitar na organização 

e ajudar na localização destes itens além de gerar relatórios específicos conforme a necessidade 

apresentada nos requisitos do projeto. Espera-se que esse gerenciador venha a facilitar o controle 

dentro da empresa, do estoque e dos patrimônios que estiverem cadastrados, possibilitando ao 

usuário saber a localização, quantidade e o responsável pelo patrimônio dentro de cada setor. 
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ENG038 - Nova geração da web: HTML5 e CSS3 
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Esse trabalho tem como objetivo apresentar a nova geração da web com o surgimento de novas 

tecnologias como a linguagem de marcação de hipertexto 5 (HyperText Markup Language - HTML5) 

e a folha de estilo em cascata (Cascading Style Sheets - CSS3), o que a tornará mais atraente, 

elegante e inovadora. Para facilitar o entendimento e as mudanças nas duas tecnologias citadas 

serão utilizados exemplos práticos. Para apresentar a nova geração da web, serão abordados 

conceitos da nova tecnologia, HTML5 e CSS3, demonstrando as novidades, mudanças e facilidades 

através de exemplos teóricos e práticos. Para desenvolver esse trabalho foi feito um levantamento 

de informações sobre as modificações que as novas versões das tecnologias citadas trazem para a 

web. Com essas informações, foi desenvolvido um estudo com o material disponível para apresenta-

las de uma maneira inovadora e didática. O resultado obtido com o projeto foi conhecimento prático 

e teórico em HTML5 e CSS3. Os exemplos práticos utilizados foram de muita importância para 

comparar as vantagens e facilidades da versão apresentada com a anterior e ainda mostrar o poder 

das novas funcionalidades. Três motivos levaram ao estudo sobre a nova geração da web. Em 

primeiro lugar a escassez de informação sobre o assunto. Por se tratar de um assunto relativamente 

novo, o material disponível ainda é muito básico e, geralmente, em outros idiomas. As tecnologias 

HTML5 e CSS3 ainda não foram finalizadas pelo órgão responsável, porém os navegadores mais 

novos já são compatíveis com diferentes recursos, mas não são explorados, talvez pelo motivo da 

falta de material disponível. O segundo motivo refere-se à necessidade de conquistar o novo e 

inexplorado proporcionando um diferencial intelectual pode ser considerada como mais um propulsor 

que me motiva ao estudo. E por fim, o laboratório que terei que desenvolver os experimentos para 

comprovar as novas tecnologias e concluir se as tendências realmente já estão disponíveis, 

completam as minhas necessidades.  
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Com o grande avanço da tecnologia, os dispositivos móveis estão se tornando mais poderosos com 

relação às suas capacidades de armazenamento, de processamento e de comunicação, e mais 

acessíveis aos consumidores, ao mesmo tempo. Com o uso cada vez maior destes dispositivos, o 

número de plataformas e ambientes de desenvolvimento cresceu proporcionalmente. A plataforma 

móvel Android foi criada pelo Open Handset Alliance com o objetivo de permitir aos desenvolvedores 

implementarem e estenderem as aplicações dos seus dispositivos móveis. Como forma de apoio a 

aqueles que desejam conhecer e ingressar no desenvolvimento de aplicativos para a plataforma, 

garantindo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nos aparelhos móveis e facilitando a 

tarefa de desenvolver, este trabalho apresenta uma visão geral da plataforma Android, mostrando 

detalhes e características, e dicas e melhores práticas para o desenvolvimento de aplicativos. A 

motivação deste estudo baseou-se nas dificuldades existentes no desenvolvimento de aplicativos 

para dispositivos móveis, por se tratar de uma tecnologia que está a pouco tempo no mercado. O 

objetivo deste estudo é demonstrar, através de conhecimento adquirido em experiência prática, 

como desenvolver e implantar um aplicativo que alcance o objetivo do desenvolvedor e apresente ao 

usuário uma boa usabilidade, aproveitando corretamente os recursos disponíveis no aparelho. A 

metodologia adotada foi a coleta de dados no dia a dia para levantamento de informações, 

problemas e soluções encontrados no desenvolvimento de um aplicativo; pesquisa, escolha e 

obtenção das melhores práticas a serem utilizadas. Na medida em que o artigo ia sendo escrito 

novas experiências foram adquiridas, modificando algumas das soluções já escritas. O resultado 

obtido foi a criação de um projeto, onde foram expostas informações, dicas e melhores práticas, 

adquiridas em experiência pratica, para desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android.  

 

Palavras-chave: Android; desenvolvimento; aplicativos. 

 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

 

 



 
 

 

 183 

ENG040 - Cloud Computing - a evolução do Data Center 
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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 operacionais completos, onde não se sabe exatamente onde estão instalados os 

servidores de dados ou se todos os seus dados estão em um mesmo servidor que pode estar 

espalhado pelo mundo, e para se acessar o sistema basta ter um acesso à internet e um navegador 

instalado na máquina. Diversas empresas de todos os tamanhos estão criando ou migrando os seus 

Data Centers para as nuvem, seja por motivo de atualização ou criação de um novo parque 

tecnológico. O objetivo deste trabalho é permitir que os administradores de rede e público em geral 

conheça mais sobre esta tecnologia e analisar as ferramentas disponíveis nesta arquitetura e fazer 

uma análise 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 e revistas 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, vantagens e desvantagens e os tipos de serviços para 

cada tipo de cliente poderá fazer a contratação. Após da realização da pesquisa os seguintes 

resultados foram encontrados: a computação em nuvem é uma tecnologia que se adéqua a todo tipo 

de empresa, desde aquelas 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. Também 

pessoas físicas estão podendo guardar os seus dados na nuvem sejam elas nuvens privadas ou 

públicas. Por ser uma tecnologia relativamente nova, muitas pessoas ainda desconhecem as 

vantagens de se contratar os serviços da computação em nuvens, ou por terem pouca informação 

sobre a tecnologia ficam desconfiados de deixarem os seus dados sob a responsabilidade de uma 

empresa terceirizada. 
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O processo de fabricação e montagem de estruturas metálicas na área industrial demanda um 

estudo criterioso com vários pontos a serem considerados na fase de dimensionamento e 

detalhamento dos projetos. Devido às interferências encontradas no momento da montagem final, 

em muitos casos, torna-se viável a fabricação de sub-montagens pré-fabricadas na oficina. O 

primeiro ponto a ser observado no detalhamento do projeto é o método de união dos componentes, 

que podem ser soldados ou parafusados. Com a definição do método de união das peças, são 

definidas as linhas de trabalho do projeto que são os pontos de referência para o posicionamento 

das mesmas. O método de união utilizado influencia diretamente no tempo de detalhamento dos 

desenhos, tempo de montagem, resistência a vibrações, facilidade de desmontagem dos 

equipamentos e transporte da oficina para o local de instalação. O segundo fator observado deve ser 

o espaço útil no local de instalação da estrutura. Esse fator é um ponto de alto risco na fase de 

detalhamento do projeto, pois pode gerar restrições com relação às dimensões das sub-montagens, 

ou até mesmo se necessário a readequação do espaço já construído para que comporte a nova 

estrutura e os equipamentos que deverão ser fixados. O terceiro passo na composição do trabalho 

foi um estudo de caso relatando a implantação de uma monovia utilizada no transporte de anéis de 

facas de um equipamento de picagem de toras de madeira. A sequência de afiação das facas deve 

seguir os seguintes passos: O anel que pesa 2000 kg deve ser suspenso através de uma talha 

elétrica e transportado para um lavador automático, em seguida o anel é suspenso novamente e 

transportado para um robô afiador de facas. Este trabalho tem o objetivo de identificar e detalhar, 

de forma prática e sucinta, uma pesquisa de todos os fatores que implicam no dimensionamento de 

estruturas e seus subconjuntos e as definições de métodos de união de peças da pesquisa teórica. A 

montagem da estrutura da monovia teve algumas restrições de espaço e tempo para a montagem 

na instalação, por esse motivo foi necessária a fabricação de sub-montagens com o objetivo de 

facilitar o transporte da estrutura até o local de instalação. Também foi analisada a carga dinâmica 

do equipamento e todos os possíveis esforços adicionais, como vibrações e trancos no arranque da 

talha, para que as ligações dos componentes fossem especificadas. Devido ao estudo e a utilização 

do método de fabricação com sub-montagens, foi possível atender ao tempo de 8 horas definido 

para instalação em função de uma parada na linha de produção. Com o estudo e a especificação 

correta das formas de ligações, foi possível garantir que a estrutura atendesse a todos os esforços 

gerados no momento de operação, garantindo a segurança dos operadores e a praticidade e 

eficiência de operação e manutenção do equipamento. 
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O coeficiente de difusão ou difusividade de massa e um valor que representa a facilidade com que 

cada soluto em particular se move em um solvente determinado. E uma proporcionalidade constante 

entre o fluxo molar devido a difusão molecular e o gradiente nas concentrações de espécies (ou pela 

força condutora para difusão), ela esta associada ao transporte de massa que ocorre em um sistema 

quando nele existe um gradiente de concentração química. Os fenômenos de difusão são 

encontrados em um vasto campo de atuação da Engenharia Química, seja no projeto de 

equipamentos de separação, no controle de reações ácido-base e no estudo da corrosão superficial 

de metais. Para o conhecimento de tais fenômenos é importante um estudo detalhado do coeficiente 

de difusão de uma substância em outra. Em grande parte dos sistemas há a necessidade da 

determinação experimental desse coeficiente, face a pouca disponibilidade de dados na literatura. 

Entende-se por difusão o transporte de massas de moléculas individuais por uma barreira ou espaço 

livre, que ocorre segundo um processo aleatório, e que depende de um gradiente de concentração. 

Materiais proveta, balança semi-analítica, régua, termômetro gradual, reagentes álcool metílico, 

etílico, acetona, éter etílico, procedimento quantificou-se a massa de cada proveta. Depois, foi 

adicionado cerca de 50 mL de cada componente em uma proveta diferente e aferida a massa. 

Posteriormente, averiguou-se a temperatura ambiente, mediu-se a altura do fundo da proveta ate o 

menisco com uma régua. As provetas foram deixadas em repouso durante 1 hora e depois foi 

quantificada a massa final, e medida a altura final. O coeficiente de difusão da acetona e do éter se 

manteve baixo, devido possuir um baixo ponto de ebulição. Então, a difusão dele se aproximou em 

muito da convecção, obtendo um desvio segundo a lei de Fuller de 20% para acetona e 27% para 

éter etílico. O coeficiente de difusão do álcool metílico e do álcool etílico se mostraram bem 

próximos do coeficiente de difusão da lei de Fuller, com desvio de 5 % para o álcool etílico e 8% 

para o álcool metílico. O método de determinação da difusividade ou coeficiente de difusão em fase 

gasosa está sujeito a influencia de vários efeitos. O uso deste experimento a temperatura ambiente 

e muito afetado pela convecção causada nas substancias usadas devido ao seu baixo ponto de 

ebulição. Ela e causada pelo fato de o vapor ser mais leve que o gás que esta sobre o liquido. 

Também devido ao menisco o percurso do caminho de difusão não será uniforme na seção 

transversal do tubo. Este método mostrou-se eficaz e satisfatório para substancias com um ponto de 

ebulição maior, pelo efeito da convecção ser bem menor. Este fenômeno é o responsável por muitas 

das operações unitárias existentes no campo da Engenharia Química e da Engenharia de Alimentos. 

A grandeza que mede a “força” da transferência de massa, no fenômeno da difusão, é a difusividade 

mássica ou coeficiente de difusão. 
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O sistema elétrico de potência nacional é composto pela geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Devido a sua interligação ele consegue com que a população de quase todo seu 

território tenha acesso à rede elétrica. A interligação de todo o sistema elétrico justamente se dá por 

intermédio das linhas de transmissão. Devido ao crescimento da economia brasileira necessita-se 

constantemente do aumento da potência instalada do sistema e, portanto, são crescentes estudo e 

projetos relacionados às linhas de transmissão. As linhas CAAT (corrente alternada em alta tensão) 

são as mais utilizadas atualmente, mas possui uma desvantagem de perdas mais significativas que 

aquelas apresentadas pelas linhas de corrente contínua, perdas estas que se agravam com a 

distância da linha. Com a construção de novas usinas cada vez mais distantes dos centros de 

consumidores, começou-se a repensar na ideia de se investir em transmissão CCAT (corrente 

contínua em alta tensão). Pesquisas revelam uma grande vantagem econômica devido a menores 

perdas em grandes distâncias e outros aspectos construtivos e operacionais. Para transmissão em 

corrente contínua foram desenvolvidos cabos e estações conversoras adequadas a essa tecnologia. 

Assim o presente trabalho faz uma comparação entre a transmissão em corrente alternada e 

corrente contínua, buscando comprovar aspectos operacionais e econômicos para os dois tipos 

transmissões de energia a longas distâncias. Utilizando-se da literatura atual, são obtidos 

parâmetros e os modelos de linhas de transmissão de corrente alternada e corrente contínua. 

Posteriormente esses modelos e parâmetros servem para simulações computacionais utilizando-se 

do software ATP (alternative transient program), software este que tem respeitabilidade mundial 

para simulação de sistemas elétricos. Com as simulações são realizadas comparações do 

desempenho entre os dois tipos de linhas de transmissão. As simulações são analisadas através dos 

gráficos em função do tempo utilizando a interface ATP DRAW. Após a análise dos gráficos utilizando 

o ATP DRAW é possível determinar qual delas é a mais adequada, além de observar aspectos 

operacionais como níveis de tensão na extremidade da linha sob diferentes cargas. Conclui-se que a 

linha de transmissão em corrente contínua, supera em aspectos econômicos e em algumas situações 

operacionais, a transmissão em corrente alternada em linhas de grandes distâncias. 
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Este artigo tem por finalidade apresentar o fenômeno da indução eletromagnética no meio 

industrial. Será apresentado o estudo dessas interferências em circuitos elétricos e eletrônicos. 

Todos os fatores causadores serão dispostos e as possíveis medidas para correção das possíveis 

falhas serão abordadas. Como análise prática, será abordado um estudo de indução eletromagnética 

em inversores de frequência. Nesse caso, serão analisados os impactos sobre os componentes 

eletrônicos envolvidos, os prejuízos que o problema gera e as alternativas para correção e solução 

do problema. Para investigação da indução eletromagnética nos inversores de frequência, foram 

feitas medições de correntes e tensões harmônicas no barramento da alimentação. Essa medição foi 

feita por um período de 24 horas com leituras de 30 em 30 segundos. Com isso, foram gerados os 

gráficos necessários para analisar a qualidade da energia oferecida aos equipamentos. Foi feita a 

análise dos filtros instalados, diagramas elétricos, sistemas de aterramento e especificações técnicas 

dos cabos elétricos.O valor encontrado para distorção harmônica total (THD) do barramento de 

alimentação dos inversores foi de 2,5% para tensão e 13% para corrente elétrica. Esses valores 

estão em conformidade com os institutos normativos internacionais que permitem 5% para tensão e 

18% para corrente elétrica. Todo o aterramento do circuito foi verificado e se encontra em perfeito 

estado. Nesse caso específico de indução, o problema se concentra no tamanho do cabo elétrico 

(250m) e no fato de o cabo não possuir malha de aterramento. Os circuitos dos inversores 

compartilham o mesmo caminho. Quando um circuito está desenergizado, ele sofre indução de outro 

circuito periférico energizado. Outras formas para solução e adequação dos circuitos estão em 

estudo. 
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O objetivo deste trabalho é representar matematicamente um cenário logístico de transporte de 

madeira com a modelagem de Redes de Petri Coloridas com expressões da Lógica Proposicional 

(RdPCeLP). Esta ferramenta é uma extensão das Redes de Petri Ordinárias (RdP). Rede de Petri é 

uma ferramenta promissora para estudar e descrever sistemas de processamento de informação, 

que podem ser classificados como concorrentes, assíncronos, distribuídos, paralelos e estocásticos. 

Esta rede é uma ferramenta de modelagem gráfica e matemática. Como ferramenta gráfica elas 

podem ser utilizadas para comunicação visual, similar aos diagramas de fluxo de dados e redes. 

Além disso, elas podem simular as atividades dinâmicas e concorrentes de sistemas. E como 

ferramenta matemática possibilita definir um conjunto de equações algébricas e outros modelos 

matemáticos. Já as RdPCeLP estendem as Redes de Petri ordinárias adicionando a linguagem lógica, 

tornando o sistema mais dedutivo e completo, e traz para a linguagem matemática as condições e 

variáveis vindas do sistema. A modelagem desenvolvida utilizando RdPCeLP comparada a RdP, gera 

simplificação e maior objetividade do processo. Isto é possível, pois, o novo método une o poder de 

representação das Redes de Petri com o poder da linguagem lógica. Esta representação é feita 

através de elementos básicos das Redes de Petri, que são os lugares, transições e fichas. Os lugares 

são representados por círculos, e podem ser considerados como estados dentro de um sistema. As 

transições são representadas por barras verticais ou retângulos, e podem ser consideradas como 

eventos que ocorrem neste sistema. As fichas são representadas por pontos em um lugar, e podem 

ser consideradas como se a condição associada ao lugar correspondente é válida. No cenário em 

questão, o sistema analisado é um exemplo de cadeia logística de transporte de madeira, que tem 

como variáveis a disponibilidade de madeira, veículo para transporte e máquinas para carregamento 

e descarregamento de materiais. Como resultado foi obtido um modelo que engloba todo o processo 

logístico de transporte da madeira, desde o seu carregamento até a estocagem e distribuição. Por 

ser um trabalho em desenvolvimento, ao final do estudo espera-se o aprimoramento do modelo 

proposto, adicionando-se novas variáveis e condições ao sistema, tornando-o mais completo e 

direcionado para a situação do cenário em questão. Através desta ferramenta é possível determinar-

se alternativas ótimas relacionadas ao Problema do Roteamento de Veículos (NP-Hard), sendo 

possível a realização de simulações para verificação de variáveis e condições envolvidas nos cenários 

analisados. A importância de tais verificações vem crescendo nos últimos tempos, devido a 

concorrência entre as empresas e indústrias, e a necessidade de otimizar o processo de produção 

com consequente redução nos gastos. 
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O trabalho visa a definição de um modelo matemático de otimização para a melhoria da produção 

em obras civis com o estudo e análise de métodos construtivos. Inicialmente, realizou-se a análise 

de escopo, tempo e recursos envolvidos nos métodos convencionais e de modulação dessimétrica. O 

trabalho desenvolvido consistiu em uma revisão bibliográfica sobre métodos construtivos, análise de 

métodos de produção e pesquisa de campo. A revisão compreendeu pesquisa e estudo de normas 

para os métodos propostos. A alvenaria convencional é a mais utilizada e há mais referencias para 

pesquisa. A chamada coordenação modular consiste no emprego de componentes industrializados 

no processo de montagem das partes da edificação, principalmente na execução dos projetos de 

compatibilização das medidas da alvenaria, referenciando na NBR 15873:2010 - Coordenação 

Modular para Edificações. Concomitante ao estudo das referencias normativas, foram desenvolvidas 

pesquisas de campo, em obras e em instituições de formação profissional para comprovar aplicações 

e realizar levantamento qualitativo de recursos de trabalho e material, bem como quantitativo de 

tempo de execução para o método convencional, sendo o único disponível para pesquisa. Para o 

método modulado, baseou-se em estudo teóricos pela inexistência de empresas executoras deste. A 

interface entre a engenharia civil e a de produção, foi percebida em diversos pontos como a gestão 

de projetos, de processos, layout produtivo, qualidade, meio ambiente, segurança e gestão de 

pessoas. O processo produtivo, portanto, foi pesquisado, analisado e acompanhado em campo 

permitindo o conhecimento de todas as etapas de execução. O levantamento de elementos para 

composição de custos foi realizado, considerando os recursos para os dois escopos de execução para 

uma mesma obra. Formas de otimização do processo foram analisadas baseando-se nos princípios 

da racionalização de recursos e otimização de layouts. Na pesquisa de campo pôde-se analisar, 

apenas para o método convencional, a falta de padronização na execução do serviço, influenciando 

na qualidade do produto final desencadeando um desperdício de material. Baseando-se nas 

referências e na pesquisa de campo, constatou-se que o método modulado representa, pela 

padronização normativa e a utilização de mão-de-obra qualificada, uma tendência a otimização de 

recursos atribuindo uma eficiência maior ao serviço. A otimização é presente neste resultado 

observado no método modulado, já que com o auxilio da tecnologia de processo, mitigará os 

impactos ambientais atendendo uma das principais preocupações da atualidade que é o desafio da 

sustentabilidade. Portanto, tendo definido a relação entre as engenharias civil e de produção bem 

como as características e os elementos dos métodos produtivos analisados, nota-se uma eficiência 

maior com o modulado, devendo ser comprovado pelo mínimo quantitativo executado, na 

continuidade do projeto de pesquisa. 
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Área de Conhecimento: Engenharias. 



 
 

 

 190 
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É sabido que as perdas fazem parte da produção desde os primórdios de sua existência. Todavia, ao 

longo de sua evolução, o homem desenvolveu formas alternativas para minimizar estas perdas e 

otimizar seus resultados para atender com satisfação as necessidades dos stakeholders (Acionistas, 

Clientes, Colaboradores e Vizinhos) e, logo, garantir a sobrevivência de seus negócios em mercados 

cada vez mais competitivos. O Kaizen é uma destas iniciativas e tem por objetivo melhorar os 

resultados de forma contínua, reduzindo o grau de incerteza na tomada de decisão por meio da 

utilização plena do conhecimento de uma equipe na identificação e solução de problemas. Partindo 

desse princípio, a empresa em estudo adaptou o Kaizen de forma a permitir a sua condução pela 

própria operação e de forma rápida. Esta adaptação foi denominada de Speed Kaizen, por se tratar 

de ciclos de melhoria realizados em aproximadamente trinta dias. Estas iniciativas (Kaizen e Speed 

Kaizen) podem ser compreendidas como Método, em outras palavras, O Caminho para se alcançar 

uma Meta. O presente estudo de caso destaca-se por se tratar de uma iniciativa de sucesso em uma 

empresa de grande porte, multinacional, respondendo aos objetivos propostos deste trabalho: 

apresentar o escopo escolhido para a aplicação do Speed Kaizen, o passo a passo do método e seus 

objetivos, os resultados obtidos com a intervenção prática e os aprendizados chave com esta 

iniciativa. A metodologia do trabalho parte do detalhamento do método, a contextualização do 

cenário que demandou a iniciativa de melhoria, a construção do escopo do projeto, o envolvimento 

das áreas que receberam a implementação, a obtenção dos resultados e análises estatísticas. Os 

resultados foram imediatos, em cinco meses de trabalho, puderam-se constatar melhorias 

significativas como: 266 horas de redução das perdas tratadas e um aumento de 143 mil 

quilogramas na produção. Além dos resultados tangíveis apresentados, alguns resultados intangíveis 

puderam ser notados como: aumento do conhecimento das perdas das linhas por parte da operação 

e manutenção, aumento do conhecimento de ferramentas de gestão por parte dos colaboradores e 

maior criticidade na operação dos equipamentos. Do conjunto de ferramentas e métodos aplicados à 

melhoria, existentes no mercado, nenhum é capaz de obter êxito sozinho. Mas, quando associadas 

ao potencial humano, o sucesso é extraordinário. Todo resultado consistente é fruto da somatória 

constante de esforços. Todavia, para converter esses esforços em resultados, deve-se acreditar 

profundamente, que pequenas ações fazem grande diferença. Logo, os aprendizados com esta 

experiência foram: use sua criatividade, potencializando pequenas ideias; seja perseverante, 

aprendendo e superando os obstáculos do dia a dia e reconheça as melhores práticas, celebrando 

cada resultado com as equipes. 
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ENG048 - Termômetros e imagem térmica em transformadores 
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Os transformadores são equipamentos que funcionam a partir dos princípios eletromagnéticos de 

indução e se destinam a transformação de tensões e correntes entre circuitos eletroeletrônicos. Os 

mesmos princípios regem tantos transformadores de grande e de pequeno porte, entretanto os 

transformadores de grande porte, devido a sua importância e seu valor, apresentam alguns 

instrumentos e sistemas destinados a sua proteção elétrica. Dentre os diversos instrumentos de 

proteção de um transformador de grande porte, destacam-se: Relé de Gás (tipo Buchholz), 

Indicador de nível de óleo, Relé de Pressão Súbita do Óleo, Tanque de Expansão, Relé de Alívio de 

Pressão, Termômetro de Óleo e Termômetro de Imagem Térmica. A proposição desse trabalho está 

relacionada nos instrumentos de medição de temperatura de óleo e de imagem térmica 

(enrolamentos). E apresentar os princípios de funcionamento dos instrumentos que realizam essas 

medições de temperatura, mostrando também as novas tecnologias lançadas no mercado. Em geral 

de posse dos valores de temperatura do óleo e do enrolamento um sistema comandará a entrada 

em funcionamento dos sistemas de refrigeração que são basicamente constituídos por ventiladores e 

por bombas, podendo até mesmo comandar a desenergização do referido transformador.A medição 

de temperatura do óleo é realizada por instrumentos que através de um contato direto ou indireto 

do óleo enviam a informação da temperatura do óleo, esses instrumentos podem funcionar a base 

da dilatação de mercúrio ou mesmo serem constituídos de RTD, geralmente instalados no topo do 

transformador. Já a medição da temperatura nos enrolamentos, denominada de imagem térmica 

reproduz indiretamente por circuitos elétricos o valor da temperatura nos enrolamentos de baixa e 

alta tensão, verifica-se que a temperatura nos enrolamentos representa o ponto mais quente do 

transformador, sendo essa temperatura a geradora de calor no óleo. Assim verifica-se que a 

temperatura nos enrolamentos é a temperatura do óleo acrescida do gradiente de elevação da 

temperatura do enrolamento. Outro ponto interessante é o fato de que no lado de baixa tensão o 

valor da temperatura do enrolamento é mais alto, pois devidos aos princípios elétricos do 

transformador verifica-se que a temperatura é maior nos pontos onde circula maior intensidade de 

corrente.  
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Em sistemas elétricos de potência mudanças em estados operacionais são comuns, principalmente 

na comutação de linhas, de cargas, de grupos geradores, entre outros. Essas alterações devem ser 

compensadas de forma eficaz garantindo a estabilidade e padrões de qualidade do sistema elétrico. 

Nas máquinas elétricas que compõem um sistema real, as variações de tensão e de velocidade 

decorrentes dessas perturbações são corrigidas e compensadas por Reguladores Automáticos de 

Tensão e Controladores automáticos de velocidade. A principal função de um sistema de controle da 

velocidade é controlar a velocidade pelo ajuste do suprimento de potência ao gerador. Em outras 

palavras, o regulador de velocidade deve acompanhar a variação de velocidade do gerador durante 

todo o tempo e em qualquer condição de carga, agindo no sentido de mantê-la na condição 

especificada. Em consequência disso, pode-se dizer que o regulador de velocidade também controla 

a potência ativa gerada, desde que esta é dependente da potência (ou do torque) de acionamento 

suprido pela máquina primária no eixo do gerador. Por outro lado a função de um sistema de 

controle de tensão é controlar a tensão de saída do gerador pelo ajuste da excitação da máquina 

síncrona. O regulador de tensão tem a finalidade de controlar a alimentação do enrolamento de 

campo do gerador com corrente contínua necessária para a produção do fluxo magnético no interior 

da máquina, controlando assim a tensão terminal gerada. O objetivo desse estudo é entender 

ambos os controles, suas dinâmicas, sua importância e simular ambos os controles no software 

Matlab/Simulink. Utilizando materiais bibliográficos, monografias e teses para compreender os 

conceitos sobre o assunto e utilizando o software Matlab para simular as dinâmicas e respostas de 

ambos os processos. Análise gráfica computacional das respostas dos controles no software 

Matlab/Simulink, assim comprovando a importância e a eficácia de ambos os controles. O trabalho 

apresentou os conceitos de controle de velocidade nos sistemas elétricos de potência, enfocando nos 

controles das malhas de regulação primária e secundária, o qual o objetivo é manter a frequência 

dentro do valor pré-estabelecido, que no Brasil é de 60 Hertz. Como mostrado nas simulações não 

houve o desvio significativos na frequência, e quando ocorreram de forma transitória, com a 

frequência voltou ao ponto de operação pré-estabelecido. Por outro lado, como mostrado nas 

simulações, o uso do regulador de tensão no sistema foi de grande importância para manter a 

tensão dentro dos limites permitidos. Isto é um procedimento fundamental para garantir a qualidade 

de energia em sistemas elétricos, sendo que sua importância não se resume somente em regular a 

tensão na saída do gerador, mas também regular a divisão de potência reativa entre máquinas que 

operam em paralelo, garantindo os níveis de tensão nas barras e aumentando a excitação sob 

condições de curto circuito para manter a máquina em sincronismo. 
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Tradicionalmente, a maioria das empresas, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte, 

possuem uma variedade de produtos ou serviços em seus processos fundamentais que necessitam 

ser administrados com eficiência. Ser competitivo e buscar ao mesmo tempo agregação e valores, 

às atividades internas de operação, são o ponto chave para o sucesso (eficiência). Assim, este 

trabalho tem como objetivo, apontar e discutir, as vantagens oriundas do Programa 5S que propõe a 

redução de custos e desperdícios ao eliminar todos os fluxos que não agregam valor para o cliente. 

O trabalho parte de uma intervenção prática ao realizar a implantação do Programa 5S em uma 

empresa do setor moveleiro, localizado na cidade de Uberaba/MG, partindo de casos de sucesso, 

apresentação de características pragmáticas do levantamento de dados no campo, conscientização e 

aprovação do programa pelas áreas staff e do comprometimento e envolvimento de “todos” da 

organização na criação de uma nova cultura organizacional: a busca pela melhoria contínua. Para 

que o Programa 5S fosse efetivado, treinamentos e auditorias constantes foram fundamentais na 

implantação. Em oito meses de análise, contando com a fase de treinamentos e conscientização, os 

resultados foram eminentes, como uma maior flexibilidade entre os funcionários, equipamentos e 

ferramentas encontradas sempre em melhores condições de uso e limpos, separação e identificação 

de materiais não conformes dos demais (impossibilitando que esse seja reaproveitado) entre outros. 

A conclusão desse trabalho tem grande relevância para a sociedade acadêmica e profissional, nele 

mostra que Programa 5S é uma ferramenta muito eficaz para as organizações, na resolução de 

problemas como falta de organização, excesso de sujeira, qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. Com a realização do estudo de caso deduz-se que a excelência do programa na empresa 

reflete positivamente nos indicadores de desempenho gerenciais. Prova-se com a diminuição dos 

desperdícios na empresa, melhor qualidade dos produtos, melhores condições dos equipamentos e 

consequentemente atingindo o que toda empresa visa, redução de custos e maior produtividade. 
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