
 
 
 

SUMÁRIO 
 
CET001 - Desenvolvimento dos módulos do sistema de gestão de projetos de 
software: gestão de requisitos, gestão do tempo, do custo e de atividades. SILVA, 
Mateus Silvestre; OLIVEIRA, Luciene Chagas de ....................................................................... 97 

CET002 - Determinação comparativa do teor de sódio, potássio e vitamina C da água 
de coco da fruta e de amostras de água de coco comercializadas. FERREIRA, Tatiane 
Borges; DIAS, Ana Teresa Ferreira da Silva; FERREIRA, Deusmaque Carneiro; BEGNINI, Mauro 
Luiz .................................................................................................................................... 98 

CET003 - Estudo e gerenciamento dos principais resíduos da produção do biodiesel 
pela reação de transesterificação etílica e metílica. ROSA, Raphael Palucci; BISINOTTO, 
César Augusto Caramori; FERNANDES, David Maikel; BEGNINI, Mauro Luiz ................................. 99 

CET004 - Aplicação de vinhaça na cultura de cana-de-açúcar. CAPEL, Liliane Luiza; 
BEGNINI, Mauro Luiz; FERREIRA, Deusmaque Carneiro ........................................................... 100 

CET005 - Avaliação da potabilidade da água de duas minas da cidade de Uberaba-MG. 
SILVA JUNIOR, Calisto Nonato; SPIRLANDELLI, Gabriela; ASSUNÇÃO, Lídia; MELO, Lidiane de; 
TOMAZ, Mariana; CRISTEINSEN, Michel; FERREIRA, Deusmaque Carneiro ................................. 101 

CET006 - Ativação de carvão vegetal obtido por pirólise em fornos de micro-ondas. 
SILVA, Cassia Cristina; BUCEK, Elizabeth Uber; SOUZA, Fellipe Borges de; VELASCO, Nelson 
Diniz ................................................................................................................................. 102 

CET007 - Estudo da viabilidade: biorremediação de solos contaminados por 
hidrocarbonetos. MARTINS, Israel Silva; PEREIRA, Zaida Siufi; MARTINS, Isaac Silva; PINTO, 
Carolina Oliveira ................................................................................................................. 103 

CET008 - Sistema de Gestão Acadêmica nas Nuvens. SILVEIRA, Amanda Moura; 
OLIVEIRA, Daniele Carvalho ................................................................................................ 104 

CET009 - Desenvolvimento de um portal para gerenciamento de crédito de carbono. 
LUIZ, Victor Hugo Leandro de; OLIVEIRA, Cintia Carvalho ....................................................... 105 

CET010 - Desenvolvimento de um portal para comércio eletrônico de créditos de 
carbono. PEREIRA, Lucas Jose de Souza; OLIVEIRA, Cintia Carvalho ....................................... 106 

CET011 - Conscientização virtual. SILVA JUNIOR, Celso Marciano da; OLIVEIRA, Daniele 
Carvalho ........................................................................................................................... 107 

CET012 - Gerenciamento de riscos em projetos de sistemas computacionais. BROLINI, 
Junior Carvalho; OLIVEIRA, Daniele Carvalho......................................................................... 108 

CET013 - Desenvolvimento dos módulos do Sistema de Gestão de Projetos de 
Software: gestão de implantação e gestão de mudanças. JUSTINO, Mariana Davi; 
RODRIGUES, Mylene Lemos ................................................................................................. 109 

CET014 - Introdução ao estudo dos algoritmos genéticos. SANTOS, Marcelo Henrique 
dos; SILVA, Leandro Martins da ........................................................................................... 110 

CET015 - Desenvolvimento dos módulos do Sistema de Gestão de Projetos de 
Software: gestão da arquitetura e gestão de testes. NOGUEIRA, Thiago Gonçalves 
Fagundes; PAIVA, Lilian Ribeiro Mendes; OLIVEIRA, Luciene Chagas de .................................... 111 



 
 
 

CET016 - Desenvolvimento dos módulos do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 
14000. FREITAS, João Paulo Pereira de; PAIVA, Lilian Ribeiro Mendes; FRARE, Cristiane 
Tumang; OLIVEIRA, Luciene Chagas de ................................................................................ 112 

CET017 - Desenvolvimento de um módulo desktop e fase de testes. MOURA, Camila 
Caroline de Oliveira; PAIVA, Lilian Ribeiro Mendes .................................................................. 113 

CET018 - Documentação, desenvolvimento do Módulo de Gestão de Mudanças do 
Sistema de Gestão de Projetos de Software e documentação dos demais módulos a 
serem desenvolvidos no sistema. SILVA, Bruno Barbosa; OLIVEIRA, Luciene Chagas de; 
PAIVA, Lilian Ribeiro Mendes ................................................................................................ 114 

CET019 - Determinação comparativa do teor de cálcio, magnésio e alcalinidade da 
água de coco da fruta e de amostras de água de coco comercializadas. DIAS, Ana 
Teresa Ferreira da Silva; FERREIRA, Tatiane Borges; FERREIRA, Desmaque Carneiro; BEGNINI, 
Mauro Luiz .............................................................................................................  115 

 



 
 
 

 97

CET001 - Desenvolvimento dos módulos do sistema de gestão de projetos de 
software: gestão de requisitos, gestão do tempo, do custo e de atividades 
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Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 
Bolsa: UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia de Computação 
Órgão Financiador: Universidade de Uberaba 
 
 
A Engenharia de Software é uma área do conhecimento da computação muito importante para a 
produção de software contendo desde a especificação, desenvolvimento, testes até a manutenção 
de sistemas aplicando tecnologias e práticas de gerência de projetos e outras disciplinas, 
objetivando organização, produtividade e qualidade. O processo de construção de software necessita 
de um constante gerenciamento de projeto de software. Em virtude disso, surge a necessidade de 
ferramentas para facilitar a gestão de projeto de software. O sistema de gestão de projetos de 
software (SGPS) visa realizar o controle das etapas do desenvolvimento de software: Especificação 
de Requisitos, Arquitetura de Software, Construção, Testes e Implantação. O objetivo deste trabalho 
no projeto SGPS foi 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. Na gestão de tempo é necessário elaborar um cronograma, identificando os marcos, 
atividades e recursos para o projeto. A gestão de Atividades é muito importante para gerenciar as 
atividades realizadas pelos recursos envolvidos em um projeto de software. E a gerência de 
requisitos tem como objetivo principal controlar a evolução dos requisitos, seja por constatação de 
novas necessidades, seja por constatação de deficiências nos requisitos registrados até o momento. 
Para a construção dos módulos do sistema de gestão de projetos foram utilizadas as seguintes fases 
da engenharia de software: análise de requisitos, arquitetura, implementação e testes. Na fase de 
construção foram utilizadas as seguintes tecnologias: plataforma Java EE, frameworks JSF para a 
interface gráfica, framework Hibernate para a persistência de dados, framework Spring Security 
para a autenticação de usuários e as linguagens Web: HTML, CSS e JavaScript. Os dados foram 
armazenados no sistema de gerenciador de banco de dados MySQL. Neste trabalho foi desenvolvido 
um software que permite realizar as seguintes funcionalidades: login do usuário, cadastro de 
projetos, elicitação de requisitos, geração do documento de requisitos, elaboração do documento de 
viabilidade e criação de um cronograma de atividades. Estes módulos fazem parte da gestão de 
requisitos, gestão de tempo, do custo e de atividades. Conclui-se que 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. O módulo de gestão de requisitos é um fator crucial para estabelecer todos os requisitos 
que o projeto venha de ter e, além disso, promover a qualidade do software. O módulo de gestão de 
tempo do sistema de gestão de projetos contempla para as empresas e/ou instituições de ensino, 
todos os processos necessários para o desenvolvimento do cronograma e as técnicas de estimativa 
do tempo e do custo do projeto. 
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O Cocos nucifera L. popularmente conhecido como Coco da Baía, é um fruto de forma ovoide, com 
cerca de 15 cm de diâmetro que, quando maduro, apresenta coloração castanha; possui polpa 
abundante de até 2cm de espessura e a cavidade central contém um liquido aquoso ou leitoso 
popularmente conhecido como água-de-coco, rica em nutrientes. Esse líquido corresponde em cerca 
de 25% do peso do fruto, e sua composição básica apresenta 93% de água, 5% de açúcares, além 
de proteínas, vitaminas e sais minerais. A água de coco é utilizada como substituto da água, na 
reposição de eletrólitos em casos de desidratação, e após exercícios físicos. Os eletrólitos analisados 
neste trabalho foram o sódio, potássio e vitamina C. sendo o sódio responsável pela regulação do 
tamanho do compartimento celular bem como o volume do plasma sanguíneo, dentre outras 
funções. Ele juntamente com o potássio participa da manutenção do equilíbrio hídrico normal. Já o 
potássio juntamente com o cálcio regula a atividade neuromuscular. Na composição química da 
água-de-coco encontra-se também o ácido ascórbico (vitamina C), que é indispensável na formação 
do colágeno, cartilagem, músculos e vasos sanguíneos e ajuda na absorção do ferro, e possui 
atividade antioxidante. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar de forma analítica as 
propriedades físico-químicas da água de coco da fruta (Cocos nucifera L.) e duas marcas (A e B) de 
águas de cocos comercializadas. Para determinação do acido ascórbico o procedimento utilizado foi a 
titulação de iodimetria. Para a determinação do sódio e potássio foi feita com fotômetro de chamas e 
a concentração foi encontrada a partir equação linear realizada a partir das leituras de padrões de 
Sódio e Potássio de concentrações conhecidas. A água de coco da fruta apresentou uma 
concentração de 3900mg/L de K+, 200mg/L de Na+ e 105,6mg/L de vitamina C. Na amostra A 
comercial foi encontrada uma concentração de 2684,76mg/L de K+, 300mg/L de Na+ e 70,4mg/L 
de vitamina C. Já na amostra B encontrou-se a concentração de 3900mg/L de K+, 330mg/L de Na+ 
e 88,7mg/L de vitamina C. Verificou-se que as amostras industrializadas contem uma quantidade de 
Na+ maior do que nas amostras de água de coco da fruta. Já a quantidade de K+ foi menor 
somente em uma amostra industrializada. A quantidade de acido ascórbico foi maior na água de 
coco da fruta. Pelos estudos realizados, aconselha-se a ingestão de água de coco como fonte de 
vitamina C e outros diversos eletrólitos indispensáveis às necessidades fisiológicas do organismo. 
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Bolsa: UNIUBE 
Demais Autores: BISINOTTO, César Augusto Caramori; FERNANDES, David Maikel 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Química 
Órgão Financiador: Universidade de Uberaba 
 
 
Com o aumento da demanda de biodiesel no Brasil, surge o desafio de tratar e reaproveitar os 
subprodutos provenientes do seu processo de produção. A glicerina é um desses subprodutos, ela 
representa 10% do volume total do biodiesel, ou seja, para cada tonelada processada de 
triglicerídeos, 100 kg de glicerol são produzidos. A glicerina após ser purificada, tem um importante 
lugar na indústria brasileira, podendo-se transformar em uma fonte de lucro. Nesse trabalho foi 
abordado a recuperação dos ácidos graxos na glicerina bruta, para que eles possam ser 
reaproveitados na produção de biodiesel. O biodiesel foi produzido em um sistema composto por 
uma chapa de aquecimento, suporte universal, garras para a sustentação do balão de três bocas e o 
condensador de refluxo. No balão de 3 bocas foi adicionado 100 mL de sebo e as substancias usadas 
na padronização (álcool, catalisador, sílica). A mistura foi constantemente agitada, em uma 
temperatura e tempo pré-definidos no processo de otimização. Depois de pronto, o biodiesel bruto 
foi deixado decantando durante 24 horas em um funil de decantação e após esse período ele foi 
lavado com água para separa-lo da glicerina. Depois da lavagem o biodiesel foi filtrado com sulfato 
de magnésio anidro, e foram realizadas as analises sobre a porcentagem de produção. 100 mL da 
glicerina bruta foram transferidos para um funil de decantação, adicionou-se 10 mL do ácido e 
depois de algum tempo separou-se os ácidos graxos, que foram analisadas. As primeiras duas 
amostras, uma com 45 mL e outra com 65 mL de álcool anidro, foram definidas como as amostras 
padrões, para produção e analise. A otimização do processo mostrou que as amostras das quais 
foram usados 65 mL de álcool apresentaram um rendimento médio de 89% de conversão, maior 
que os das amostras que foram usadas 45 mL. As análises realizadas mostraram que o biodiesel 
gerado atende a varias das especificações internacionais, como ponto de fulgor, viscosidade, 
densidade, índice de acidez. A porcentagem de glicerina livre e total ficou muito superior ao limite, 
porém a recuperação dos ácidos graxos da glicerina bruta apresentou ótimos resultados, em relação 
à produção. Os experimentos mostraram que se deve utilizar álcool etílico anidro, para que não 
ocorra à saponificação. Ao analisar o volume de álcool que deve ser adicionado, 65 mL foi o ideal, 
apresentando conversões de até 94%. A recuperação dos ácidos graxos na água de lavagem 
mostrou-se um processo bem eficiente e fácil, pois o acido usado é barato e pode ser facilmente 
substituído por outros. Mas visto que esse é um processo de reaproveitamento, ao atingir grandes 
porcentagens de conversão na produção do biodiesel, a porcentagem na recuperação será menor. 
Assim devem-se focar os estudos na questão da produção de novos produtos e processos a partir da 
glicerina, como a produção de metanol pela quebra da molécula do glicerol, entre outros processos, 
que são pouco divulgados. 
 
Palavras-chave: biodiesel; glicerina; ácidos graxos. 
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Apresentador: CAPEL, Liliane Luiza 
Orientador: FERREIRA, Deusmaque Carneiro 
Demais Autores: BEGNINI, Mauro Luiz 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Engenharia Química 
 
 
Quanto maior o desenvolvimento da agroindústria, maior a necessidade de produção de álcool, e, 
consequentemente, maior será a demanda por fertilizantes sintéticos. Com isso, haverá também um 
aumento na produção de vinhaça, que é um subproduto oriundo da indústria sucroalcooleira, 
constituindo-se também como uma fonte de água, matérias orgânicas e nutrientes. Muitos estudos 
relatam que a vinhaça era despejada em rios, poluindo-os. Atualmente, a vinhaça vem sendo 
empregada como fertilizante constituindo assim uma prática ecologicamente correta. Nessa 
modalidade, vale destacar alguns pontos positivos, como, o aumento do rendimento agrícola, além 
de prolongar o ciclo de produtivo da cana. O uso da vinhaça na cultura de cana-de-açúcar 
juntamente com a fertirrigação é uma prática escolhida por todas as usinas e consiste na aplicação 
de fertilizantes via água de irrigação, sendo o mais eficiente meio de fertilização que combina dois 
principais fatores essenciais no crescimento e desenvolvimento das plantas: água e nutrientes. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre os impactos causados pela aplicação da vinhaça 
na cultura de cana-de-açúcar, e, apresentar as possíveis vantagens que a vinhaça traz para a 
cultura da cana, principalmente, em relação às modificações nas propriedades físicas, químicas e 
biológicas dos solos. Foram realizadas 3 amostras de diferentes solos, a primeira amostra foi 
retirada de um solo sem a aplicação de vinhaça (controle), a segunda de um solo com apenas uma 
aplicação de vinhaça e a terceira e última amostra foi retirada de um solo que recebe a aplicação de 
vinhaça a doze anos. A profundidade das amostras foram de 0 a 20cm e de 20 a 40 cm. Após 
coletadas, as amostras foram encaminhadas ao laboratório para análise. Observou-se que no solo 
com aplicação de vinhaça há doze anos houve aumento de pH; aumento da disponibilidade de 
alguns íons (K+; Ca2+ ; Mg2+; PO43-); aumento na capacidade de troca catiônica (CTC); aumento 
da capacidade de retenção de água além da melhoria da estrutura física do solo. A vinhaça também 
aumentou a atividade e a população de microrganismos no solo, alterando assim, as propriedades 
físicas, químicas e biológicas do mesmo. As alterações nas propriedades físicas e químicas do solo 
são proporcionais ao tempo de aplicação da vinhaça, visto que, no solo com apenas um ano de 
aplicação houve poucas alterações em ralação ao solo controle. A aplicação da vinhaça na cultura de 
cana-de-açúcar, além de criar condições para uma destinação ambientalmente correta, com o 
gerenciamento desse resíduo industrial, essa prática, ainda melhora o rendimento agrícola e gera 
economia com adubação. 
 
Palavras-chave: vinhaça; fertirrigação; cana-de-açúcar. 
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O consumo de água subterrânea é uma pratica que vem sendo difundida largamente entre a 
população e a qualidade dessas águas esta diretamente ligada a saúde publica. A água não tratada 
constitui se como um meio de transmissão potencial de diversas epidemias. O consumo de água 
potável e o saneamento básico passaram a ser essenciais como um fator relacionado à saúde 
pública. A água para o consumo humano advém de diversas fontes, como os poços e minas, 
provenientes de mananciais subterrâneos, ainda, são largamente usados pela população de 
Uberaba. Essa água subterrânea pode ser captada no aquífero confinado ou artesiano, que se 
encontra entre duas camadas impermeáveis, o que dificulta a sua contaminação, ou ser captada no 
aquífero não confinado, que fica próximo à superfície, e está, portanto, mais suscetível à 
contaminação. O objetivo do estudo foi analisar a qualidade da água subterrânea provinda de duas 
minas da cidade de Uberaba que são passíveis de consumo humano. O estudo avaliou de forma 
transversal a qualidade da água subterrânea dentro da área urbana de duas minas; sendo uma 
localizada na Avenida Maranhão (Bairro Universitário) e a outra na rua João Nascimento (Bairro 
Jardim Triângulo). Foram utilizados métodos de análise das amostras de acordo com o padrão 
Standart Methods for the Examination of Water and Westewater, 20th edition e um tipo de estudo 
conhecido como Corte Transversal. As minas onde foram coletadas as amostras de água foram 
selecionadas através da bacia hidrográfica do Município. Dessa forma, comparou se os resultados 
obtidos nas duas análises, levantando assim uma hipótese de contaminação em uma extensão maior 
do manancial. Dos parâmetros analisados, a maioria apresentou-se conformidades de acordo com a 
lei para potabilidade, embora, alguns parâmetros como pH, presença de metais tóxicos (Pb, Cd, Fe, 
Mn, Cr) e coliformes fecais mostraram-se fora dos padrões máximos permitidos pela portaria 518 / 
MS. Apesar de ambas as minas apresentarem conformidade com a portaria do ministério da saúde 
na maioria dos testes realizados, os parâmetros nos quais ultrapassam o máximo permitido, são 
preocupantes. Os resultados evidenciam contaminação desses mananciais, porém, vale ressaltar 
que seria necessário um estudo de forma longitudinal nessas minas para confirmar a periodicidade 
desses contaminantes (lixiviação, chuvas), ainda que a utilização de fontes alternativas como poços 
e minas é de responsabilidades dos próprios usuários. Diante dos resultados, fica-se subjetivo que 
possa haver contaminação numa área maior na região urbana da cidade de Uberaba, e, como isso, 
afeta diretamente a saúde pública, seria prudente a população evitar o consumo de água dessas 
duas minas, já que sua potabilidade não foi confirmada. 
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O carvão vegetal é fonte de energia em processos domésticos e como matéria-prima da indústria 
siderúrgica e da indústria de semicondutores. Visando melhorar os métodos tradicionais de produção 
do carvão vegetal, os fornos metálicos vêm sendo aprimorados para que se alcance resultados 
favoráveis em termos de redução do tempo de carbonização, aumento nos rendimentos 
volumétricos em estéreo de madeira/metro de carvão (st/MDC), aproveitamento dos subprodutos do 
processo, diminuição na emissão de poluentes, entre tantos. (PINHEIRO et al., 2006). O objetivo 
nesse projeto é aperfeiçoar o processo de ativação do Carvão Vegetal obtido através da pirolise de 
madeiras, nesse caso principalmente o coco de babaçu, procurando torna-lo um produto de alto 
valor agregado. A caracterização desse carvão ativo também se torna fundamental, quantificar seu 
potencial de adsorção de moléculas sonda que está diretamente relacionado com a efetividade do 
processo de ativação do carvão. A pirólise do coco de babaçu, foi realizada em forno de micro-ondas 
na Ondatec. A análise imediata das amostras de carvão foi realizada segundo norma da NBR 
8112/1986, para quantificar o teor de carbono fixo. A ativação do carvão vegetal foi realizada em 
mufla com aquecimento a 900 °C por cerca de 6 horas. O carvão ativo foi caracterizado segundo a 
norma ASTM D4607-94, para determinar o índice de iodo. O lote de carvão da Ondatec apresenta 
teor de voláteis de 23,7 % em massa, de 3,7 % de cinzas e 72,6.% de carbono fixo. Análise 
estatística mostra que com 95% de confiança o lote tem entre 71,7% e 73,5% de carbono fixo. O 
carvão ativo obtido por aquecimento térmico a 900ºC apresenta 1,5 % de voláteis em massa e 
94,8% de carbono fixo. O índice de iodo desse carvão após ativação térmica é de 660 mg de iodo 
por grama de carvão. Na literatura, o teor de carbono fixo superior a 70 % é apropriado, visto que 
para carvão de carvoarias o normal é obter teor de carbono fixo de até 65%. O teor de carbono fixo 
obtido é satisfatório, dentre outros, para uso na indústria do ferro gusa e para processos de 
ativação. Após a ativação do carvão vegetal, diminuíram-se significativamente os voláteis, 
eliminando-se substâncias que bloqueiam os sítios ativos de adsorção na superfície do carvão. Os 
resultados da ativação mostram que os resultados são satisfatórios, mas serão realizadas diferentes 
carbonizações e ativações, para a obtenção de um carvão ativo de qualidade, da ordem de 800mg 
iodo por grama de carvão, tendo um alto valor agregado no mercado e útil no tratamento de 
efluentes. 
 
Palavras-chave: carvão ativo; adsorção; micro-ondas. 
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CET007 - Estudo da viabilidade: biorremediação de solos contaminados por 
hidrocarbonetos  
 
 
Apresentador: MARTINS, Israel Silva 
Orientador: PINTO, Carolina Oliveira 
Demais Autores: PEREIRA, Zaida Siufi; MARTINS, Isaac Silva 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
 
Uma área contaminada é definida como um local ou terreno onde há contaminação por qualquer 
substância que seja nociva, podendo ser introduzidos das seguintes formas: depositados, 
acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou natural. A 
fonte de contaminação de hidrocarbonetos gera riscos às pessoas, mas principalmente ao solo e à 
água. Diante dessas informações, este trabalho tem como objetivo elaborar um estudo a partir de 
técnica de biorremediação ex-situ para o tratamento de solos contaminados com óleo diesel, por 
meio de ensaios laboratoriais com amostras de latossolo vermelho e o respectivo contaminante, 
para verificar a eficiência da técnica escolhida Bioestimulação. O local escolhido para coleta das 
amostras de solo foi a fazenda do IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba – 
MG A amostra recolhida foi dividida em três recipientes de mesmo tamanho (volume 12 litros). Além 
disso, separou-se um quarto recipiente, onde este seria o ‘branco’, não receberia o contaminante e 
os microrganismos. Realizando com estes contaminados recipientes (1, 2, 3), testes somente com o 
solo superficial, para comparações posteriores de resultados das análises. A contaminação ocorreu 
em laboratório, com derramamento de óleo diesel de um posto da cidade de Uberaba. Os valores 
referenciais de contaminação para cada recipiente (01 – 02 – 03) foi de 330 ml de contaminante 
somando no total 990 ml para os 3 recipientes. Para determinar a eficiência das bactérias 
Pseudomonas aeruginosa foram contados a partir do momento de contaminação por óleo diesel e da 
inoculação, 14 dias para coleta de 3 amostras (1, 2, 3). Este monitoramento ocorreu duas vezes 
sendo que a outra coleta ocorreu 40 dias após a contaminação do solo, sendo 3 amostras (1, 2, 3). 
Após as coletas foram devidamente condicionadas em geladeira do laboratório, sendo encaminhado 
posteriormente para laboratório de química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), realizando 
as análises de Óleos e Graxas. No caso dos resultados obtidos no ensaio laboratorial, a rapidez da 
diminuição de óleos e graxas em apenas 40 dias obteve-se parâmetros aceitáveis para um solo 
contaminado, apesar de que na legislação não se admite esse tipo de intervenção na natureza. Por 
isso a importância de se quantificar os riscos em que hidrocarbonetos estão susceptíveis nos dias 
atuais. O estudo envolvendo hidrocarbonetos, especificamente os que compõem o óleo diesel, 
resultou em comparações que admitem a eficiência das bactérias Pseudomonas. O tratamento 
quantifica a eficiência em que as Pseudomonas podem biodegradar em um sistema real (projetos), 
os parâmetros analisados são mais específicos e envolvem vários fatores condizentes, a 
temperatura, aeração dos microrganismos junto com os nutrientes do solo pode dar uma eficiência 
onde a modificação do contaminante para resíduos que não ofereça risco as pessoas e ao solo. 
 
Palavras-chave: biorremediação; Pseudonomas; hidrocarbonetos. 
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CET008 - Sistema de Gestão Acadêmica nas Nuvens 
 
 
Apresentador: SILVEIRA, Amanda Moura 
Orientador: OLIVEIRA, Daniele Carvalho 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Engenharia da Computação 
 
 
O atraso no acompanhamento, utilização e implantação de tecnologias nas escolas em relação aos 
novos avanços foi algo sempre notável e indiscutível em nosso país, principalmente no que se diz 
respeito ao ensino público. Partindo-se desta premissa idealizou-se a construção de um software de 
preço acessível, especialmente desenvolvido para informatizar as áreas administrativas e 
pedagógicas de uma escola. Para este projeto utilizou-se o conceito de computação nas nuvens, a 
nova tendência do momento que permite com que o sistema trabalhe exclusivamente em meio 
digital, podendo ser acessado de qualquer dispositivo que contenha acesso a Internet. Para 
desenvolver este sistema nas nuvens utilizou-se do PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) que nada 
mais é do que uma linguagem interpretada livre que permite criar sites web dinâmicos, 
possibilitando uma interação do servidor com o usuário através de um site na internet. O código PHP 
permite que as interações com banco de dados e a maioria das aplicações sejam efetuadas no 
servidor deixando a máquina do cliente livre deste tipo de execução. Para isto utilizou-se em 
conjunto com o PHP recursos como HTML 5 (HyperText Markup Language), a versão mais recente e 
eficaz quando se trata de estruturação e apresentação de conteúdo para a web, contendo novas 
funcionalidades e melhor acessibilidade; e SQL (Structured Query Language) uma linguagem padrão 
utilizada para consultar, criar, modificar e apagar registros e dados. Adentrando na finalidade geral 
do programa pode-se dizer que o mesmo gerencia o cadastramento com login de alunos, 
professores e funcionários, dos quais terão um perfil com foto e acesso à manutenção e controle de 
grades curriculares, notas, faltas, declarações, boletins (com média de classe), além de imprimir 
relatórios como desejado, entre outras atividades acadêmicas; de acordo com a restrição de acesso 
de cada um. Por ser muito recente o programa ainda não foi aplicado na prática do ambiente 
escolar, apesar de já existirem interessados, principalmente do setor de ensino público da região 
que carece deste tipo de serviço e se interessou pelo baixo custo da ideia. Em relação à 
funcionalidade pode-se dizer que o projeto apresentou uma interface amigável, ou seja, de fácil 
usabilidade e não apresentou falhas, cumprindo assim com as expectativas idealizadas. Vale lembrar 
que o sistema foi feito de tal maneira que, se caso necessário, recursos futuros podem ser 
facilmente implementados e integrados. Pode-se concluir que esse tipo de sistema ainda é pouco 
difundido em nosso país principalmente no ensino público e isto é algo a ser revisto, pois a inserção 
da tecnologia no âmbito escolar contribui de maneira muito significativa para a otimização, eficiência 
e rapidez de resultados. É um degrau para que se atinja uma educação de qualidade, que é sem 
dúvida o ponto chave para o crescimento ascendente de uma sociedade. 
 
Palavras-chave: sistema; nuvens; acadêmica. 
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CET009 - Desenvolvimento de um portal para gerenciamento de crédito de 
carbono 
 
 
Apresentador: LUIZ, Victor Hugo Leandro de 
Orientador: OLIVEIRA, Cintia Carvalho 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Sistemas de Informação 
 
 
A Web (World Wide Web), desde quando foi criada, não parou mais de crescer, haja vista o número 
de websites que hoje existem. Imaginemos um portal que divulgue informações sobre o meio 
ambiente, em particular, questões como o aquecimento global. Assim sendo, a questão primordial é: 
Como conter o aumento da temperatura e suas respectivas consequências? Um dos caminhos a 
serem seguidos é o da diminuição dos gases do efeito estufa (GEE), entre eles o do dióxido de 
carbono (CO2). O CO2 é a principal fonte poluidora atualmente, como é o caso do gás carbônico 
advindo de automóveis e de processos industriais. Isto faz com que se repense a necessidade de 
diminuir esta fonte poluidora. O que requer projetos criados para a redução de emissão de gases do 
efeito estufa. Um desses projetos é o de Crédito de Carbono, que se faz constar do Protocolo de 
Quioto (tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases 
do efeito estufa), o qual institui o mercado de carbono como um dos mecanismos para reduzir os 
custos no corte das emissões. Uma empresa que polui mais precisa comprar esses créditos de 
carbono, e uma empresa que polui menos, tem um estoque de carbono para vender. Essa 
comercialização não se limita à apenas um vendedor e comprador. Pense em um portal de comércio 
eletrônico como http://www.mercadolivre.com.br/, o presente projeto auxilia o gerenciamento do 
crédito de carbono, mostrando quais as empresas que possuem créditos para vender, e as que 
precisam comprar. O portal pode ser acessado de qualquer plataforma. Para o desenvolvimento do 
portal foi realizada uma revisão bibliográfica para entender o funcionamento do cálculo do crédito de 
carbono, como as empresas comercializam. Profissionais da área industrial foram consultados para 
que fossem identificados os mecanismos atuais de venda e compra de crédito de carbono. Para o 
desenvolvimento do portal foi utilizada a tecnologia PHP, banco de dados MySQL. O portal, nomeado 
CO2MERCIO, possui um formulário de cadastro de empresas. Ao realizar o login o usuário é levado a 
uma página de perfil. Dentro de Perfil, o usuário poderá efetuar o gerenciamento das emissões 
poluidoras diárias de sua empresa, realizar compras, vendas de crédito de carbono, ou converter 
créditos de carbono no plantio de árvores, além de poder acessar diversas opções tais como: Cálculo 
de Crédito de Carbono, Compensação de Carbono, Rastreamento e Qualificações. Conclui-se que 
uma das principais ameaças à permanência de vida no planeta é o efeito. Uma das formas de 
mitigar esse problema é facilitar o gerenciamento das emissões poluentes da indústria e para isso foi 
criado uma ferramenta que aliada a um portal de comércio de créditos de carbono se torna uma 
solução que pretende ser completa. O portal de gerenciamento de emissões poluentes e cálculo de 
créditos de carbono foram desenvolvidos para a Web, pois dessa forma propicia capacidade 
dinâmica, interatividade e acesso em múltiplas plataformas. 
 
Palavras-chave: portal; crédito de carbono; gerenciamento. 
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CET010 - Desenvolvimento de um portal para comércio eletrônico de créditos de 
carbono 
 
 
Apresentador: PEREIRA, Lucas Jose de Souza 
Orientador: OLIVEIRA, Cintia Carvalho 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Sistemas de Informação 
 
 
A comercialização geralmente é realizada com produtos como CDs, livros e demais produtos 
palpáveis e de características tangíveis. Contudo, com o avanço da tecnologia, surge uma nova 
tendência para a comercialização. Essa comercialização é chamada de e-commerce ou comércio 
eletrônico. Esse comércio está crescendo cada vez mais com o avanço da tecnologia, como o 
aumento de velocidade de acesso à internet e barateamento dos equipamentos computacionais. 
Com o surgimento dos novos instrumentos de política global sobre o clima, dentre eles o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) previsto no Protocolo de Kyoto, o plantio de florestas tornou-se 
uma alternativa para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa (GEEs) da atmosfera e 
consequentemente para a mitigação do aquecimento global. Foi desenvolvido um portal de comércio 
eletrônico de créditos de carbono, para auxiliar na diminuição das emissões de CO2 na atmosfera, a 
fim de conscientizar as empresas para poluírem menos. O sistema se baseia em pesquisas 
relacionadas ao comércio eletrônico, em especial à venda de créditos de carbono pela Web. Este 
trabalho se fundamenta nas necessidades de um sistema de comércio eletrônico de algo intangível, 
como os créditos de carbono, mas que é essencial para a operação da indústria. Para isso é 
necessário o claro entendimento da operação realizada nas empresas que geram poluentes, e como 
é feita a compra e venda de créditos de carbono. Uma indústria que deseja comercializar créditos de 
carbono, e não conhece um possível comprador teria, com a web, um acesso mais rápido, fácil e 
barato a esses compradores e sua venda ficaria facilitada, pois ela encontrará no portal um meio 
para vender para ela seus créditos de carbono. O portal para venda do crédito de carbono tornará a 
negociação entre empresas mais rápida e poderá ser acessados em qualquer lugar onde haja uma 
conexão com a internet, podendo ser acessada também de qualquer plataforma, como, 
smartphones, tablets, notebooks e celulares. Esse acesso facilitado proporcionará maior comodidade 
às empresas. Com um portal para comércio de créditos de carbono, as barreiras físicas já 
mencionadas se tornam menores a cada dia, de modo a tornar possível o acesso às informações 
sobre o meio ambiente, oriundas de qualquer parte do planeta, uma vez que qualquer tipo de 
informação pode se tornar globalizada através deste portal. Esse portal é capaz de proporcionar às 
empresas a comercialização do crédito de carbono, e também proporciona uma boa visão da marca 
da empresa, já que as empresas que tiverem maior rendimento, poluírem menos, e venderem mais 
de seus créditos, ganharão destaque e pontos distribuídos pelo portal, podendo até serem 
divulgados em redes sociais. 
 
Palavras-chave: portal; crédito de carbono; comercio eletrônico. 
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CET011 - Conscientização virtual 
 
 
Apresentador: SILVA JUNIOR, Celso Marciano da 
Orientador: OLIVEIRA, Daniele Carvalho 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Sistemas de Informação 
 
 
Considerando a realidade virtual, é importante abordar o assunto de conscientização virtual, tendo 
como justificativa para a escolha deste tema, os inúmeros crimes que vêm ocorrendo no Brasil e no 
mundo e a falta de instrução das pessoas, principalmente os jovens, através de melhores maneiras 
de se utilizar a internet. O objetivo deste trabalho foi obter um bom entendimento e aprendizado ao 
público de todas as idades e de todos os níveis de conhecimento no assunto. Exemplificando através 
de uma linguagem simples, exemplos de crimes mais comuns, e como reagir em cada situação. 
Alertar-se-á também que o fator mais determinante para a execução de um crime virtual, na 
maioria de seus acontecimentos, é o humano. Esse conceito de explorar o fator humano, é chamado 
de Engenharia Social e, podemos perceber no cenário atual a grande utilização deste conceito, 
quando falamos em enganação, seja ou não no meio virtual. Foi realizada uma palestra junto à 
Escola Estadual Paulo José Derenusson na cidade de Uberaba, em que se abordaram assuntos que 
causaram polêmica recentemente e, que estão na mídia. Ao final da visita, um questionário foi 
distribuído aos alunos, tendo em mente apurar e arquivar em métodos quantitativos, como anda o 
grau de instrução dos jovens de hoje em relação ao uso da internet. Foram abordadas ferramentas 
de Forense computacional que, auxiliam os profissionais da área na detecção de algum crime ou 
criminoso, de forma específica e abrangente e de uma maneira rápida e objetiva. A ferramenta 
abordada mais a fundo, foi a DEFT (Digital Evidence and Forensic Toolkit), que atualmente encontra-
se na versão 7.1 (2012). Ela traz em sua versão desktop bons exemplos para se imaginar como a 
forense funciona e como é possível se chegar a um criminoso. O principal alvo ou fator determinante 
na ocorrência de um crime é o fator humano. Os seres humanos, que possuem características e 
atitudes horas inimagináveis, acabam se deixando levar por uma ilusão momentânea e, por vezes o 
atacante acaba aproveitando dessa ilusão. Na palestra, percebe-se que o nível de instrução dos 
jovens é mínimo e, que realmente necessita-se de um acompanhamento e um investimento digno 
de pessoas que estão em pleno século 21, sempre acompanhando às evoluções tecnológicas. A 
solução é, sem dúvida, a conscientização para toda a população, desde jovens até idosos. Porém, os 
jovens necessitam de uma atenção especial, até mesmo para se educar cidadãos com boa índole 
virtual, no futuro. Daí a importância de se investir na educação virtual. A percepção na incidência de 
um crime é altíssima. Só que a atitude correta e as boas práticas no ambiente virtual, quase não 
estão presentes em seus cotidianos. Até porque, tomar uma atitude em que você não foi educado a 
fazer, é um pouco raro. Este é um assunto que chama a atenção dos jovens e, se existissem 
investimentos para inclusão na educação, com certeza alcançaríamos resultados significativos. 
 
Palavras-chave: forense computacional; conscientização virtual; crimes virtuais. 
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CET012 - Gerenciamento de riscos em projetos de sistemas computacionais 
 
 
Apresentador: BROLINI, Junior Carvalho 
Orientador: OLIVEIRA, Daniele Carvalho 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Sistemas de Informação 
 
 
No âmbito da gestão de projetos, o gerenciamento de riscos se destaca como parte fundamental 
capaz de aumentar consideravelmente as chances de um projeto ser concluído com sucesso. 
Objetivando aumentar a eficiência no planejamento e execução de projetos de software, os 
profissionais da área estão cada vez mais determinados a combater os fatores que podem gerar 
impactos negativos. A área de projetos de software é historicamente caracterizada por possuir alto 
índice de falhas, pois envolve inúmeros fatores de difícil controle e muitas vezes imprevisíveis. 
Atualmente grande parte dos gerentes de projetos utilizam meios informais para analisar, avaliar e 
gerenciar os riscos envolvidos na concepção de um software. Isso se deve ao fato de que existem 
poucos procedimentos consolidados bem difundidos entre as empresas de TI. Partindo-se desse 
pressuposto e percebendo-se a crescente necessidade de eficiência no mercado de TI, é evidente a 
necessidade de se aplicar metodologias consistentes para minimizar os riscos envolvidos no 
planejamento e execução de projetos de TI. Existem diversos modelos de Gestão de Riscos na 
literatura como, por exemplo, o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), os propostos 
pelo Rational Unified Process (RUP), pelo Software Engineering Institute (SEI) etc. Todos estes 
modelos explicam que muitos dos problemas enfrentados no planejamento e execução de projetos 
de software estão relacionados a uma Gestão de Riscos inadequada ou a simples premissa de que 
riscos e incertezas sempre incidem sobre qualquer projeto. Por ser considerado o mais abrangente, 
adaptável às diversas metodologias de desenvolvimento de software e fortemente consolidado no 
âmbito do Gerenciamento de Projetos, os processos descritos no PMBOK ganham maior enfoque 
durante a pesquisa. O estudo aponta as principais medidas a serem tomadas a fim de reduzir a 
probabilidade de ocorrência de impactos negativos e potencializar as chances de influências positivas 
em todas as etapas da construção de um software ou sistema de informações. A proposta de reduzir 
os riscos de falhas no planejamento e execução dos projetos de software por meio de uma Gestão 
de Riscos eficiente é bastante promissora. Exceder o prazo de entrega do software, gerar custos 
muito superiores ao previsto inicialmente, produzir um software de má qualidade, ou até mesmo 
haver o cancelamento do projeto são alguns dos problemas críticos verificados no âmbito do 
Gerenciamento de Projetos. Verificou-se a tendência de investimento cada vez maior na 
implementação de metodologias de gerência de riscos, uma vez que evidências apontam para o 
provável fracasso de métodos informais gerenciamento de riscos em projetos complexos. Portanto, 
por meio de métodos definidos no guia PMBOK e em outros, é possível reduzir drasticamente a 
ocorrência de eventos que afetam negativamente os projetos de software. 
 
Palavras-chave: gestão de riscos; gestão de projetos; PMBOK. 
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CET013 - Desenvolvimento dos módulos do Sistema de Gestão de Projetos de 
Software: gestão de implantação e gestão de mudanças 
 
 
Apresentador: JUSTINO, Mariana Davi 
Orientador: RODRIGUES, Mylene Lemos 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia de Computação 
 
 
A Engenharia de Software é uma área de extrema importância no mundo da computação. É uma 
disciplina relacionada com os aspectos de produção de software, desde os estágios iniciais de 
especificação funcional até sua manutenção, depois de entrar em operação. Um processo de 
software é um conjunto de atividades que levam à produção de software. Atualmente, a Gestão de 
Projetos, destaca-se entre as áreas da engenharia de software, crescendo de forma continua nas 
empresas. 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. Diante das necessidades na área de Engenharia de Software e Gestão de Projetos, o 
desenvolvimento de um software para realizar esta gestão faz-se necessário. Portanto, o objetivo 
deste trabalho é apresentar o modelo de Gestão de Implantação e Gestão de Mudanças, dentro do 
Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGPS). Para a construção dos módulos do sistema de 
gestão de implantação e gestão de mudanças foram utilizadas as seguintes fases da engenharia de 
software: implementação, análises e mudanças (changes). Na fase de construção foram utilizadas 
as seguintes tecnologias: plataforma Java EE, frameworks JSF para a interface gráfica, framework 
Hibernate para a persistência de dados, framework Spring Security para a autenticação de usuários 
e as linguagens Web: HTML, CSS e JavaScript. Os dados foram armazenados no sistema de 
gerenciador de banco de dados MySQL. O Resultado deste trabalho foi o desenvolvimento de um 
software que permite a realização de login do usuário; cadastro de novos usuários; 
acompanhamento de projetos com cadastro/pesquisa/edição/exclusão de um projeto no sistema; 
solicitações de novas implementações com cadastro/pesquisa/exclusão/edição de liberações/ 
implantações e solicitações de alterações/mudanças com o cadastro/pesquisa/ exclusão/edição de 
changes nos projetos. Estas funcionalidades fazem parte da gestão de Implantação e da Gestão de 
Mudanças. Conclui-se, então, que no SGPS foram desenvolvidos os módulos de gestão da 
implantação que controla e gerencia as implantações dos projetos dentro da empresa, além da 
gestão de mudanças que gerencia a alterações ou changes que estão sendo desenvolvidas e 
solicitadas para cada projeto, podendo aprovar ou reprovar cada solicitação de mudança, 
promovendo melhor organização e acompanhamento dos projetos que estão sendo implementados e 
dos projetos que são necessários à realização de mudanças. 
 
Palavras-chave: engenharia de software; gestão de mudanças; gestão de implantação. 
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CET014 - Introdução ao estudo dos algoritmos genéticos 
 
 
Apresentador: SANTOS, Marcelo Henrique dos 
Orientador: SILVA, Leandro Martins da 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia de Computação 
 
 
Os algoritmos genéticos (AGs) são algoritmos de busca e otimização baseados no processo de 
seleção natural descrito por Charlie Darwin, onde os melhores indivíduos de uma população estão 
mais aptos a sobreviverem e reproduzirem mais. Para a reprodução deste conceito os algoritmos 
Genéticos criam uma população inicial e aplicam ao longo de iterações operadores genéticos como o 
de seleção, cruzamento e mutação para obter uma solução muito boa. Cada indivíduo desta 
população é uma possível solução para o problema proposto. Como os algoritmos genéticos estão 
fortemente ligados ao conceito biológico a sua representação recebeu o nome de cromossomos e 
sua codificação mais clássica consiste em uma representação de números binários, onde cada um 
destes elementos binários foi denominado gene. A manipulação destes valores tornou possível a 
busca por cromossomos melhores dentro de uma população inicial através de gerações (iterações) 
se utilizando dos parâmetros genéticos descritos acima. É importante destacar que AGs não são 
determinísticos, e sim probabilísticos, logo, a melhor solução para um determinado problema nem 
sempre pode ser encontrada no espaço de buscas. Para este estudo foi utilizado uma função teste 
conhecida f (x) = x * sen(10pi * x) + 5 cujo o ponto máximo são as coordenadas (3,85026; 
8,85013). A escolha desta função ocorreu pelo fato desta possuir vários máximos locais e estar 
presente na literatura. Neste trabalho foram implementados dois algoritmos genéticos usando a 
linguagem Java, sendo o primeiro um AG CLÁSSICO que utiliza codificação binária, método de 
seleção por roleta, operador de crossover de um ponto, taxa de mutação ajustada em 1% e o 
tamanho da população em 100 indivíduos. Já o segundo é um aperfeiçoamento do AG CLÁSSICO 
com a implementação do elitismo que permite incluir a cada nova população o melhor individuo da 
população anterior, garantindo assim que os melhores indivíduos sejam preservados. O operador 
genético utilizado foi o crossover de dois pontos que pode proporcionar uma maior busca no espaço 
de soluções. Os resultados foram obtidos com a execução dos AGs implementados. No primeiro caso 
os resultados tenderam a convergir para o máximo global, mais houve execuções em que os 
resultados foram máximos locais. Já no segundo caso em função do elitismo o máximo global na 
maioria das vezes foi encontrado. No estudo realizado, foi possível verificar que os AGs são um 
método de busca e otimização bastante promissor, haja vista que, os resultados quase sempre 
convergiram para uma solução ótima. 
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A gestão de testes é a parte principal de um processo de testes, sendo importante para o 
planejamento e controle das demais atividades. A metodologia do teste de software se reflete 
atualmente no comportamento das empresas na busca de implantar e melhorar o processo de teste 
utilizado. As empresas têm uma grande dificuldade com a documentação e execução do processo de 
testes devido a falta de profissionais capacitados para tais atividades e a existência de um software 
para realizar o gerenciamento de testes. A Norma IEEE 829 descreve um conjunto de documentos 
para as atividades de teste de um produto de software, apresentando o planejamento para execução 
do teste, incluindo a abrangência, abordagem, recursos e cronograma das atividades de teste, 
contendo a identificação dos itens e as funcionalidades a serem testados, as tarefas a serem 
realizadas e os riscos associados com a atividade de teste. Diante deste cenário, este projeto 
apresenta o desenvolvimento do módulo de testes, como parte de um sistema de Gestão de 
Projetos, o SGPS (Sistema de Gestão de Projetos de Software) que tem como objetivo auxiliar no 
controle de todas as fases do desenvolvimento de um software. Dentre as tecnologias e ferramentas 
utilizadas destaca-se a importância de conceituar o paradigma de programação mais apropriado na 
resolução do problema proposto por tanto, neste projeto utilizou-se a linguagem de programação 
orientada a objetos, JAVA (JEE - Java Enterprise Edition, JSF- (Java Server Faces)) por ser 
multiplataforma, permitindo acessibilidade em diversos sistemas operacionais e os framework’s 
(Hibernate, Spring, entre outras). Para a documentação utilizou-se a linguagem de modelagem UML 
(Unified Modeling Language): diagrama de caso de uso, sequencia, atividade, classes e 
DER(Diagrama de Entidade de Relacionamento). A Ferramenta utilizada para criação do banco dados 
foi mySQL, por atender plenamente as necessidades do projeto suportando grande volume de 
dados, além de também ser open source. Neste trabalho foi realizada a construção e testes do 
módulo de Gerenciamento de Testes do SGPS. Toda a parte documental está finalizada, sendo esta 
uma importante etapa cumprida pelo projeto, o que garantiu facilitar os procedimentos seguintes de 
desenvolvimento de software. O módulo gestão de testes contempla as seguintes funcionalidades: 
planejamento e projeto de testes, casos de testes, procedimentos de testes e relatórios gerenciais. 
A gestão de teste implantado pela metodologia gera melhorias visíveis aos clientes e aos 
desenvolvedores, aprimorando a qualidade do software e o relacionamento entre a empresa e os 
clientes. O desenvolvimento de um software com qualidade, dentro de prazos e custos desejáveis, 
necessita de constante melhoria dos processos de teste. Assim, é muito importante que uma equipe 
de teste utilize documentos para detalhar e planejar os mesmos. A ferramenta apresentada neste 
projeto permite organizar e gerenciar todo o processo de teste. 
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No contexto mundial onde a informação se tornou a principal arma para uma empresa sair na frente 
da concorrência, uma nova ferramenta começa a ganhar força no mercado, o SIG (Sistemas 
Integrados de Gestão). O SIG é uma ferramenta que envolve diversas áreas de uma organização em 
um único sistema, possibilitando o controle de cada uma dessas partes buscando um objetivo 
especifico, e obtendo um resultado total. Com um mundo globalizado no qual vivemos hoje em dia a 
preocupação ambiental é um requisito fundamental para que uma organização seja bem sucedida e 
consiga ultrapassar fronteiras. Com isso o objetivo principal da gestão ambiental é a melhoria 
constante na qualidade de produtos, serviços e ambiente de trabalho de qualquer organização, 
sendo ela pública ou privada. A ISO 14000 é um conjunto de normas com o objetivo de 
implementar, manter e melhorar um sistema de gestão ambiental para assegurar conformidade com 
a política ambiental e demonstrar tal conformidade a terceiros. Na fase de concepção do sistema 
foram levantados os requisitos do sistema e a partir disso foi elaborado um documento de 
especificação baseado em diagramas de casos de uso. Para isso, foi utilizada a linguagem de 
modelagem UML (Unified Modeling Language). Na fase de desenvolvimento foi utilizado a linguagem 
Java, HTML (Hyper Text Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, JSP (Java 
Server Pages), especificação JEE (Java Enterprise Edition) e frameworks de desenvolvimento Java 
Web: Spring, Hibernate e JSF (Java Server Faces).Neste trabalho foi desenvolvido um software que 
contempla um módulo da gestão ambiental levando em consideração todos os requisitos necessários 
para uma organização estar em conformidade com a norma ISO 14000. O sistema possui 
funcionalidades como o login do usuário, administração da organização, gerenciamento de resíduos 
e um programa de gestão ambiental. Os módulos desenvolvidos e testados foram: política 
ambiental, gestão de resíduos, aspecto e licença ambiental. O SIG apresenta todas as etapas 
necessárias para que uma organização planeje, implemente e mantenha um sistema de gestão 
ambiental de forma simplificada e eficiente, pois não exige um grande conhecimento especifico por 
trazer toda a estrutura que o sistema precisará. Uma organização que utilizar o SIG e cumpre todas 
as suas exigências, estará se capacitando para tirar certificações voltadas para a gestão ambiental. 
É importante ressaltar que um sistema por si só não é o suficiente para garantir que a empresa 
esteja em conformidade com as normas ambientais, para isso são realizadas auditorias internas. 
Neste contexto apresentado, se torna essencial o desenvolvimento de um sistema integrado que 
contempla um módulo de gestão ambiental, que proporcione flexibilidade quanto à diversidade de 
empresas, proporcionando controle e monitoramento dos resíduos gerados e permita a 
implementação de uma política ambiental. 
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Atualmente, a sociedade vive em constante evolução tecnológica, caracterizada pela utilização da 
Internet, que viabiliza transformações em diversos aspectos econômicos e no trabalho. O SIAC-
Sistema de Automação de Comandas auxilia na organização de bares e restaurantes, 
informatizando-os substituindo a comanda de papel por aparelhos eletrônicos que facilitam a 
realização de pedidos pelo cliente e comandas pelo garçom. Apresenta-se como uma ferramenta 
muito útil, pois nos dias atuais a maioria das pessoas alimenta-se fora, o que aumenta a demanda 
de bares e restaurantes, necessitando de uma ferramenta prática, que promova a organização do 
estabelecimento, e ofereça mais comodidade ao cliente. O SIAC possui 3 módulos um desktop 
pocket e web. Para o SIAC foram realizadas: Análise, Projeto, Construção, Homologação, 
Implantação e Manutenção e a fase de Testes. A análise é a etapa mais importante, onde as 
habilidades de relacionamento e comunicação entre a informática e os usuários são imprescindíveis. 
No ambiente de desenvolvimento do sistema foi utilizada a Programação Orientada a Objetos na 
linguagem C#. Esta linguagem foi criada junto com a arquitetura. NET. Como ferramenta para 
banco de dados foi utilizado POSTGREESQL. O ambiente de desenvolvimento foi o Microsoft Visual 
Studio 8, utilizando o desenvolvimento em três camadas. Como resultado final, todas as etapas de 
construção do projeto e telas existentes no sistema desktop encontram-se funcionando, além dos 
testes feitos para assegurar que o sistema não falhe quando estiver em produção. Os testes que 
foram empregados no sistema são: testes funcionais, testes de interface, teste de configuração e 
teste de instalação. Nesta fase o sistema já está com todos os módulos prontos, corrigidos e 
testados exaustivamente, afim de não gerar empecilhos futuros. Os testes foram executados a partir 
de um plano de teste criado, onde foi colocado a ação e o resultado esperado para a mesma. Se não 
ocorresse o resultado esperado, era classificado como erro, que deveria ser corrigido e testado 
novamente. Espera-se futuramente complementar o sistema com mais módulos. Conclui-se a partir 
deste trabalho que a automação em bares, restaurantes e similares, é muito importante para 
organização e boa a administração do estabelecimento. Pode-se perceber o importante papel do 
sistema desenvolvido neste sentido. O decorrer do desenvolvimento do sistema foi muito 
gratificante, pois a partir do mesmo, foi possível adquirir um maior conhecimento e maturidade a 
cerca deste assunto. Os testes foram muito úteis para o SIAC, uma vez que minimizaram em muito 
qualquer falha que o sistema possa ter futuramente. 
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A Gestão de Projetos é uma área da Engenharia de Software que consiste em metodologias, 
técnicas, conhecimentos, habilidades e ferramentas na condução das atividades de produção de 
projetos de software e seus objetivos. É uma área de extrema importância para a computação, 
relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios inicias de 
especificação do sistema até sua manutenção. Neste trabalho, destaca-se a etapa de Gestão e 
Gerenciamento de Mudanças, suas vantagens e impactos nos processos de desenvolvimento de 
software, compondo o Projeto de Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGPS), que será 
desenvolvido para criar as ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento de software como 
Cronograma, Custos, Gestão de Riscos e Gestão de Mudanças. O objetivo foi desenvolver um 
sistema que realiza a gestão do gerenciamento de mudanças de um projeto de software, onde o 
usuário possa ter o controle total do andamento do desenvolvimento do projeto cadastrado no 
sistema. São apresentadas as metodologias de Gerenciamento de Mudanças, com ferramentas que 
facilitam a criação de diagramas para controle e acompanhamento das atividades que compõe a 
documentação do software. As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do gerenciamento de 
mudanças foram a metodologia UML (Unified Modeling Language) para documentação e a 
plataforma de modelagem visual EA (Enterprise Architect). Ambas, definidas em criterioso processo 
de seleção dentre outras tecnologias existentes, quando comparadas em seus benefícios diante das 
atividades propostas para redução de erros e agilidade nos processos de desenvolvimento. No 
trabalho de gestão de projetos de softwares, para o módulo de gestão de mudanças, foi elaborada 
uma documentação UML, contendo os diagramas de casos de usos, diagramas de classes e 
modelagem de dados. Para possibilitar as etapas definidas como partes do módulo para 
Gerenciamento de Mudança, o sistema possui as seguintes funcionalidades: aprovação da Mudança, 
consultar Projetos, solicitar mudança para garantir o controle das mesmas, possibilitando histórico 
de solicitações; atualizar mudança, cadastrar mudança, cadastrar as solicitações de mudanças, para 
controle no atendimento das mesmas; alterar mudança, consultar solicitações de mudanças, 
cancelar Mudança e emitir relação de mudança. O Gerenciamento de Mudanças define, sem dúvida, 
uma importante atividade em projetos de desenvolvimento de software. Embora não garanta a 
qualidade dos produtos gerados, é um pré-requisito básico para obtenção sucesso no 
desenvolvimento do projeto Ressalta-se que o gerenciamento das mudanças quando devidamente 
encarado como uma oportunidade pode passar a ser um instrumento importante no controle e na 
melhoria continua em direção a satisfação do usuário e aos objetivos propostos pelo projeto. 
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O Cocos nucifera L. popularmente conhecido como Coco da Baía, possui uma cavidade central que 
contém um líquido aquoso ou leitoso, conhecido como água de coco, rica em nutrientes. Segundo 
autores, este líquido corresponde a cerca de 25% do peso do fruto, e sua composição básica 
apresenta 93% de água, 5% de açúcares, além de proteínas, vitaminas e sais minerais. A água de 
coco é utilizada para repor eletrólitos nos casos de desidratação, e após exercícios físicos. Dentre os 
eletrólitos, o cálcio que está diretamente relacionado à formação óssea, principalmente durante a 
infância e adolescência, sendo um dos fatores que auxiliam a maximização da massa óssea, e o 
magnésio que influencia na integridade e transporte da membrana celular, nas contrações 
musculares e transmissões de impulsos nervosos. A presença dos íons Ca2+ e Mg2+ são os 
responsáveis por caracterizar a água como dura, e que em concentrações moderadas estão 
liberadas para o consumo humano, sendo que níveis elevados poderão conferir um sabor 
desagradável. Diante disso, o trabalho tem como objetivo a determinação comparativa das 
propriedades físico-químicas entre a água de coco da fruta e duas amostras comercializadas deste 
produto. Para a determinação do teor do cálcio e magnésio foi utilizado à titulação complexométrica 
utilizando EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) como titulante e calcon como indicador na 
determinação do cálcio e eriocromo-T para o magnésio. Para a determinação do pH das amostras, 
foi realizada a medição através do pHmetro. A água de coco da fruta apresentou uma concentração 
de 21,92mg/L de Mg2+ e 250,56mg/L de Ca2+ e pH 4,85.  Na amostra A comercial foi encontrada 
uma concentração de 11,2mg/L de Mg2+ e 304mg/L de Ca2+ e pH 5,05. Já na amostra B encontrou-
se a concentração de 49,92mg/L de Mg2+ e 224mg/L de Ca2+ e pH 4,66. Com os resultados obtidos 
do pH em ambas as amostras foram nulos, pois obtiveram pH ácido, conferindo à estas a 
alcalinidade nula.  A quantidade de Ca2+ nas amostras comercializadas e na amostra da fruta houve 
uma mescla alteração, mas dentro dos padrões necessários da tabela nutricional. Já os resultados 
obtidos no teor de Mg+, não tem uma comparação direta com as amostras industrializadas, pois nas 
tabelas nutricionais dos rótulos em suas embalagens, respectivamente, não apresentam valores 
para este eletrólito. Porém, de acordo com a literatura utilizada para este presente estudo, existe a 
indicação da presença destes eletrólitos na composição da água de coco. Pelo estudo realizado, 
aconselha-se a ingestão de água de coco como fonte de Ca2+ Mg2+ às necessidades fisiológicas do 
organismo. 
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