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APRESENTAÇÃO 

 

O I FASATEC é um evento educacional integrado, 

promovido pelos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia 

Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de 

Produção e Sistemas de Informação das Faculdades Santo 

Agostinho, em que os participantes têm a oportunidade de 

acompanhar palestras com expoentes do mercado, minicursos 

e expor protótipos ou projetos.  

Em sua primeira edição, a temática é a 

Sustentabilidade, tendo como objetivo o compartilhamento de 

informações e o intercâmbio de ideias com foco no 

desenvolvimento sustentável. 

Este compreenderá a realização de eventos, como mesa 

redonda, reunindo líderes empresariais, palestras 

educacionais, minicursos técnicos, apresentação de trabalhos e 

desenvolvimento de projetos com destaques aos 17 ODS - 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com 

objetivo de enfatizar junto aos acadêmicos, profissionais e 

comunidade externa a necessidade urgente e a importância do 

pensamento sustentável como forma de reduzir os custos 

financeiros aliada a menores impactos ambientais, 

demonstrando uma nova perspectiva para futuras aplicações 

efetivas em empreendimentos já consolidados e futuros. 

O FASATEC também é uma excelente oportunidade de 

divulgação dos trabalhos científicos dos nossos acadêmicos e 
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importante para a disseminação de conhecimento e interação 

entre corpo docente e discente, possibilitando que todos os 

envolvidos possam conhecer os diferentes trabalhos 

produzidos na instituição.  

É importante destacar que, para a idealização, 

organização e realização deste evento foi fundamental a 

atuação coletiva de docentes, discentes e corpo técnico 

administrativo. 

 

Comissão Organizadora do I FASATEC 

  



10 
 

 

 

  



11 
 

 

 

  



12 
 

 

ANÁLISE DA MINIUSINA FOTOVOLTAICA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

Leal, B. S. ¹; Albuquerque Junior, J. ². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Civil e Elétrica das Faculdade Santo Agostinho, Mestre, 

Possui graduação em   Engenharia Elétrica Modalidade Eletrônica com ênfase em 

Telecomunicações pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) 2001-

2006. 

Introdução: A energia, nas suas mais diferentes formas, é 

essencial para à sobrevivência da espécie humana. A 

importância das energias renováveis encontra-se na economia 

que se obtêm com a utilização de recursos e na preservação do 

meio ambiente, pois a grande maioria utiliza meios naturais 

que existe em grandes quantidades que acaba sendo 

reaproveitados para a produção de energia. As fontes 

renováveis são aquelas cuja reposição pela natureza é bem 

mais rápida do que sua utilização energética. Objetivos: O 

objetivo deste trabalho é analisar a Miniusina Fotovoltaica da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 

analisando a capacidade de geração de um sistema fotovoltaico 

aplicável a residências e edificação de pequeno porte, bem 

como mostrar a importância do uso, custo de implantação, 

custo de utilização e comparar com custo de energia da 

concessionaria local e verificar a auto sustentabilidade do 

sistema. Resultados: A miniusina foi construída no primeiro 

semestre de 2016, com uma parceria entre a Unimontes e a 

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), com um 

investimento aproximadamente de 120 mil reais, 70 mil da 

universidade e 50 mil da Cemig, que forneceu 250 paneis 
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fotovoltaicos de silício policristalino de captação de energia 

solar instalados para o sentido noroeste o sentido que a 

radiação solar fica mais tempo em contato com os painéis 

solares, assim a eficiência dos painéis é maior, a miniusina 

produz em média 60 kilowatts por dia utilizados nos 

laboratórios de Biologia instalados ao lado, ocupa uma área de 

100 metros quadrados, presumasse que com essa produção em 

aproximadamente sete anos de utilização da miniusina o 

investimento será recuperado. Conclusões: A implantação de 

uma miniusina fotovoltaica é viável, mesmo com um elevado 

preço de investimento na sua implantação, pois ne um 

determinado tempo o investimento será recuperado. Na 

atualidade com a escassez de agua em regiões do Brasil, a 

implantação de um sistema fotovoltaico é de grande utilidade 

pelo o sol ser uma fonte de energia inesgotável. 
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ANÁLISE VISUAL DE PATOLOGIAS EM PINTURAS DE OBRAS 

RESIDENCIAIS DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

Botelho, T. M.¹; Fernandes, M. S.¹; Oliveira, P. S. S.¹; Santos, P. O.¹; Souza, D. G.¹; 

Souza, R. F.¹; Santos, L. R.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Civil das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A pintura é uma camada de recobrimento de uma 

superfície que tem como função proteger e transformar 

visivelmente um ambiente. Contudo, é necessário observar 

desde a escolha do produto, preparação da superfície e até as 

condições climáticas para que possa prevenir contra possíveis 

manifestações patológicas no futuro. Objetivo: Analisar e 

verificar o motivo do surgimento de patologias em pinturas em 

obras residenciais na cidade de Montes Claros – MG, 

observando se as etapas na execução foram feitas de acordo 

com a NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não 

industriais. Materiais e Métodos: Foram investigados os tipos 

de patologias em pinturas em obras residenciais na cidade de 

Montes Claros – MG, tendo em vista a necessidade de um 

acabamento de proteção duradoura sobre as superfícies das 

estruturas. Este trabalho foi baseado na literatura disponível 

nas seguintes normas: NBR 9574: Execução de 

impermeabilização, NBR 9575: Seleção e projeto de 

impermeabilização, NBR 8083: Materiais e sistema utilizados 

em impermeabilização e NBR 13245: Execução de pinturas em 

edificações não industriais. Para isso foram feitas visitas 

técnicas em algumas construções recém-construídas, com o 

intuito de se identificar as manifestações patológicas, adotou-
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se como metodologia a inspeção visual, na qual se procurou 

detectar as suas causas. As análises visuais buscaram verificar 

as seguintes irregularidades: bolhas, descascamento, 

eflorescência, fissuras, rachaduras, deterioração do concreto e 

infiltração de água. Também foram feitos registros fotográficos 

dos ambientes visitados. Resultados: Os principais problemas 

registrados foram: bolhas, descascamento.  Tais patologias 

ocorrem em paredes que ainda não esperaram o tempo de cura, 

superfície deteriorada ou friável. Foram encontra bolhas nas 

paredes internas e externas até 1 metro de altura, devido à 

umidade podendo ser causada por vários erros de execução, 

entretanto de acordo com a obra estudada e informações 

obtida à tese mais provável é a falta de impermeabilização nas 

vigas baldrame logo após sua concretagem. O descascamento 

ocorre quando em superfície novas não ocorre o lixamento e 

nem a limpeza da poeira antes da pintura. Conclusão: Algumas 

patologias se desenvolvem pela ausência de projeto, má 

concepção, omissões e falta de especificações pelos 

profissionais. Tais problemas podem ser evitados ao considerar 

o sistema de pintura como parte integrante de um bom projeto. 

Mediante as pesquisas realizadas concluiu-se que existem 

inúmeros tipos de patologias, e essas podem ser evitadas, caso 

haja uma harmonia entre o projeto realizado de forma correta 

associada à boa execução, que esta envolve também a 

utilização de materiais de construção conforme especificado 

em projeto e sua aplicação através de mão-de- obra qualificada.  
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AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE PEQUENOS BARREIROS 

CONSTRUÍDOS PELO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS COM 

FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA 

ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS 

Cardoso, J. K. B. O.¹; Brasil, J. R. C.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Nas populações rurais das regiões semiáridas do 

país, ocorre com frequência grande falta de recursos hídricos 

para dessedentação animal e plantio, visto que o período de 

estiagem tem se estendido cada vez mais, causando grande 

impacto nas regiões de seca. Pensando nesta situação crítica, o 

Governo Federal implantou o programa Água para Todos com 

várias alternativas visando o abastecimento de água nestas 

regiões, sendo uma delas a construção de “Barreiros”, que são 

pequenas barragens para acumulação de água da chuva. 

Objetivos: Avaliar a importância dos barreiros construídos 

para as comunidades rurais, verificando se são o único recurso 

hídrico disponível para dessedentação animal e plantio das 

comunidades; analisar se o recurso armazenado contempla o 

atendimento durante todo o período de estiagem; fazer um 

levantamento da situação física de cada um dos barreiros 

estudados. Material e Métodos: Fez-se uma pesquisa por 

amostragem de 10% com as comunidades beneficiadas a fim de 

verificar se o proposto pelo governo tem atendido 

satisfatoriamente esses povoados. Os dados colhidos foram os 

seguintes: quantidade de famílias beneficiadas pelo barreiro; o 

tempo de duração da água acumulada; o grau de satisfação das 



17 
 

 

comunidades atendidas; a condição física construtiva dos 

barreiros estudados. Resultados: o recurso hídrico armazenado 

pelos barreiros não é o único recurso que as comunidades 

possuem, mas é muito importante para a dessedentação dos 

animais e plantio. Os barreiros permanecem cheios por todo o 

período de estiagem. Viu-se a necessidade de instalação de 

bombas de irrigação para beneficiar as comunidades 

satisfatoriamente, facilitando a retirada da água, que hoje é 

manual. A obra de construção dos barreiros não foi concluída, 

por isso o acesso à água pelos animais não foi facilitado, 

fazendo com que o recurso seja menos explorado. Conclusões: 

Conclui-se que, mesmo com as falhas observadas nos locais 

visitados, o objetivo do Governo Federal com a construção dos 

barreiros foi parcialmente alcançado, já que os moradores 

usufruem do benefício por todo o tempo de estiagem do ano. 

Portanto, o resultado obtido foi parcialmente satisfatório, e a 

estratégia do Governo para beneficiar as comunidades carentes 

foi realizada com sucesso, mesmo que para um melhor 

atendimento, sejam necessárias as finalizações nas obras. 
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A UTILIZAÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS EM DRYWALL 

Rodrigues, H. S.¹; Morais, H. A.¹; Benfica, F. A.¹. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O presente artigo aborda a utilização e as técnicas 

construtivas em drywall, que é um sistema utilizado para 

substituir paredes, tetos e revestimentos popular em países 

como Estados Unidos, Austrália e Japão. Segundo KOVACS 

(2014) O termo drywall define tanto as chapas com miolo de 

gesso e face papel-cartão quanto o sistema, composto dessas 

placas fixadas em estruturas de aço. Esse sistema pode ser 

utilizado para isolamento acústico, ganho de área útil 

(aproximadamente 5%), divisão de ambientes e melhoria no 

conforto térmico. Objetivos: Demonstrar a aplicação do 

sistema drywall e as técnicas construtivas utilizadas em 

levantamentos de divisórias, paredes não estruturais e forros. 

Caracterizar as vantagens e desvantagens do sistema drywall. 

Material e Métodos: Realizou-se inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em artigos científicos e livros. Foi 

realizada uma análise sobre a ABNT NBR 15.758-1/2009 - 

Projeto e procedimento executivo para montagem de sistemas 

de paredes, ABNT NBR 15.758-2/2009 – Requisitos para 

sistemas usados como forros, ABNT NBR 15.758-3/2009 – 

Requisitos para sistemas usados como revestimentos. Para a 

coleta de dados, utilizou-se técnicas como: entrevista, 

questionário semiestruturado e observação. Buscaram-se 

também informações com a Engenheira Civil e responsáveis 

nas empresas que utilizam esse sistema. Por fim, foi realizada 
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a análise e sistematização dos dados coletados, sendo os 

qualitativos apresentados de forma dissertativa. Resultados: 

Ao visitar a empresa especializada na instalação do sistema 

drywall na cidade de Montes Claros e diante do planejamento 

estabelecido neste projeto, analisamos que não ocorre grande 

geração de resíduos. Entretanto ocorre redução de custos na 

edificação visto que o valor da montagem pode chegar a ser 

20% economicamente mais viável do que uma parede de 

alvenaria estrutural, vale ressaltar que na utilização desse 

método deve-se dar atenção especial às áreas úmidas e os 

ambientes que requerem proteção contra incêndios. Os 

sistemas de paredes drywall permitem melhor aproveitamento 

de espaço, acabamento perfeito, integração com todas as 

instalações, redução de peso na edificação e rapidez na 

execução. Propiciam grandes variedades de configurações por 

meio da montagem com diferentes tipos de chapas e perfis 

metálicos, visando atender a todas as exigências da Norma de 

Desempenho ABNT NBR 15.575, além de ocasionar grande 

liberdade criativa na concepção estética do projeto. 

Conclusões: A partir da análise foi constatado que além de ser 

economicamente viável a placa tem uma grande durabilidade 

facilitando também na sua manutenção e estruturação da parte 

elétrica, de telefonia e hidráulica do ambiente, sendo uma 

ótima alternativa para isolamento acústico. Ocorre geração 

mínima de resíduos, diminuindo os impactos ambientais da 

construção civil. No processo de montagem com duas pessoas 

podem produzir até 35m de parede por dia. Cada ambiente, em 

qualquer tipo de edificação, apresenta suas exigências de 
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desempenho em termos de resistência mecânica, conforto 

acústico e comportamento ao fogo ou à água. Sejam quais as 

necessidades, as soluções com os sistemas drywall sempre 

garantem melhores resultados, desde que aplicadas de acordo 

com as normas técnicas.  
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CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO DE PILARES ISOLADOS EM 

CONCRETO ARMADO REALIZADO EM PLANILHA 

DESENVOLVIDA NO MICROSOFT EXCEL 

Silva, V. D. P.1. 

¹ Egresso do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O dimensionamento de pilares requer uma série de 

verificações que visam atender as especificações normativas, 

que são otimizadas com o uso de softwares que automatizam o 

processo. Porém em alguns casos tais ferramentas se tornam 

inviáveis devido a fatores como o elevado custo e nível de 

complexidade. Dependendo do porte do projeto. Objetivos: 

Desenvolver e validar planilha capaz de realizar o cálculo e 

dimensionamento de pilares em concreto armado, em 

concordância com a norma NBR ABNT nº 6118/2014, com o 

objetivo de ser uma alternativa viável para projetos de menor 

porte. Material e métodos: Desenvolveu-se uma planilha no 

Excel capaz de automatizar o roteiro para cálculo de pilares. 

Como forma de validação foram feitas comparações entre os 

dimensionamentos da planilha, do software AltoQi Eberick e 

cálculos manuais, devendo os mesmos apresentarem 

resultados parecidos. Sua interface é constituída pelas abas de 

Entrada de Dados, Ábacos e Armação, que norteiam todo o 

dimensionamento. O resultado final do dimensionamento é 

dado através de um detalhamento genérico que contém os 

desenhos da planta do pilar e de um relatório de 

dimensionamento do pilar, que pode ser impresso e anexado ao 

projeto estrutural. Resultados: Foram utilizadas três 

comparações na validação da planilha. A primeira comparação 
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resultou em dimensionamentos idênticos e as outras 

comparações resultaram em um dimensionamento muito 

próximo ao da planilha, comprovando sua eficiência quando o 

principal determinante da área de aço é o momento fletor final 

de cálculo. Conclusão: Foi possível desenvolver uma 

ferramenta que cumpre o objetivo proposto de dimensionar 

pilares de forma confiável e com um bom nível de 

detalhamento quando forem aceitáveis as simplificações sob as 

quais foi desenvolvida. A respeito dos esforços, seu cálculo se 

mostrou confiável apenas quando a peça é solicitada 

predominantemente à compressão axial, flexão composta 

normal ou composta oblíqua. 
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CARACTERIZAÇÃO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 

E CORREIAS SINCRONIZADORAS PARA A UTILIZAÇÃO EM 

PAVIMENTOS 

Rosário, R. L. O1; Júnior, A. B. C. 2 

¹ Engenheiro Civil, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social 

- (UNIMONTES); 

² Professor do Curso Engenharia Civil e Elétrica das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Com o grande volume de resíduos sólidos gerados 

diariamente, e importante o desenvolvimento de novas 

técnicas construtivas para utilizar resíduos em obras como 

novos materiais.  A possibilidade do uso de correias em placas 

de concreto para pavimentos pode contribuir com a redução do 

descarte inadequado, bem como melhorar as propriedades 

mecânicas dos pavimentos. Objetivo: produzir e analisar as 

propriedades mecânicas de placas de concreto pré-moldadas 

com o fck=30 MPa e correias sincronizadas dispostas ao longo 

das placas como longarinas. Material e Métodos: Este artigo 

propõe uma metodologia, visando à reutilização de um tipo de 

elastômero como material de reforço, essa matéria-prima é 

procedente das correias sincronizadas que são trocadas dos 

automóveis e muitas vezes descartadas de forma inadequada. 

Resultados: Os resultados foram comparados com aqueles 

obtidos de placas de concreto sem as correias. Após o período 

de cura de 21 dias, as placas foram submetidas a ensaios de 

flexão em três pontos e os resultados encontrados mostraram 

um ganho de resistência à flexão de aproximadamente 1,8 

vezes. Também foi observado um aumento de, 

aproximadamente, 39 vezes na capacidade de deflexão. 
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Conclusão: A introdução das correias favoreceu uma redução 

de 4,9% no peso das placas em relação às placas de concreto de 

referência. O estudo mostrou a viabilidade de se utilizar os 

resíduos de correias sincronizadoras na produção de 

pavimentos de concreto. Essa possibilidade reduz o consumo 

de concreto na fabricação do pavimento e contribui para a 

redução dos impactos ambientais. Através dos estudos 

realizados foi possível verificar que a adição de correias 

sincronizadoras como reforço estrutural para placas de 

concreto, possibilitou um ganho de resistência mecânica.  
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DESTACAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM UM 

APARTAMENTO RESIDENCIAL 

Souza, D. R.1; Lopes, E. A.1; Santos, M. E. C.1; Jesus, M. V.1; Oliveira, T. R.1; Júnior, W. 

A.1; Santos, L. R.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 

Saneamento e Meio Ambiente pela Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Os revestimentos cerâmicos estão entre os mais 

utilizados na construção civil, devido as suas diversas 

vantagens, tais como: alta resistência, estanqueidade à água, 

durabilidade, resistência ao fogo, beleza estética e 

versatilidade. Essas vantagens têm impulsionado o 

crescimento do seu emprego mundialmente, no entanto, o 

destacamento do revestimento cerâmico é uma patologia que 

impressiona pelo elevado número de ocorrências surgidas nos 

últimos anos. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo 

SindusCon-SP à empresa Neoway Criactive, o descolamento de 

placas supera os 500 mil m² e atinge vários Estados. Hipóteses 

não faltam para tentar explicar as ocorrências. Objetivos: 

identificar quais foram as causas do destacamento cerâmico 

em um apartamento residencial. Material e Métodos: 

inicialmente, foi feito uma visita técnica para coletar 

informações sobre a patologia avaliada, em seguida, elaborou-

se uma pesquisa bibliográfica com intuito de obter informações 

técnica. Resultados: foi verificado que houve estufamento e 

destacamento na sala, no banheiro e em um quarto. Esta 

patologia foi causada por falha de execução que utilizou 

argamassa vencida, ou seja, aplicou-se após o tempo de pega do 

material, isso acarretou na redução da vida útil do 
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revestimento e consequentemente a patologia. Conclusões: 

para solucionar a patologia, retirou-se todo o piso e a 

argamassa de todas as áreas atingidas. Em seguida, foi feito o 

assentamento do revestimento com uma nova argamassa 

utilizando o mesmo piso retirado, necessitando apenas a troca 

de algumas peças fraturadas. 
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ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DOS REJEITOS INDUSTRIAIS 

GERADOS NA EXTRAÇÃO DA ARDÓSIA DA REGIÃO DE POMPÉU-

MG PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO 

Dantas, V. S.1; Figueiredo, L. H. A.2; Júnior, A. B.C³; Cangussu, N. M. O4. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor da Unimontes, Doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa; 

³ Professor do curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Pós Doutor em 

Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco, 
4 Professora do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Especialista 

em Segurança do Trabalho pelas Faculdades Integradas Pitágoras. 

Introdução: Com o intuito de se obter, através dos rejeitos da 

ardósia, um material de construção rodoviário para uso em 

pavimentação, este trabalho mostra-se relevante, pois busca 

qualificá-lo tecnicamente para uso, conforme exigências dos 

órgãos de fiscalização e normas vigentes, demonstrando que 

esses rejeitos podem ser uma alternativa econômica e 

altamente sustentável. Objetivos: Este projeto visa identificar 

a possibilidade de aplicação dos rejeitos da ardósia misturados 

no uso em pavimentação, como camadas de Sub-base e/ ou 

Base, minimizando os impactos ambientais causados pelo 

descarte inadequado dos rejeitos industriais na extração da 

ardósia na cidade de Pompéu – MG. Desta forma, propor as 

empresas de extração de ardósia, uma metodologia de uso para 

seus rejeitos. Material e Métodos: Para caracterizar os rejeitos 

da ardósia, foram realizados ensaios de Índice de Forma, 

Compactação Proctor Intermediário, Índice de Suporte 

Califórnia – ISC 03 Pontos, Expansão, Granulometria e Ensaios 

Físicos. Os ensaios foram realizados no laboratório de Solos e 

Tecnologia das Construções das Faculdades Santo Agostinho – 

Campus JK, localizada na cidade de Montes Claros-MG. 
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Resultados: Para que o material fosse enquadrado em uma das 

faixas para camada de Base conforme especificações do DNIT, 

foi realizada composição granulométrica utilizando 75% de 

rejeitos de ardósia e 25% areia fina argilosa. Foram 

apresentados valores satisfatórios para os ensaios realizados, 

verificando-se a possibilidade de utilização em camadas de 

Base Estabilizada Granulometricamente. Conclusões: Com 

base nas análises dos resultados obtidos através dos ensaios 

laboratoriais, pode-se concluir que a capacidade tecnológica 

dos rejeitos industriais de ardósia da cidade de Pompéu-MG, 

misturados com a areia fina argilosa, atende às normas 

vigentes citadas para o uso em pavimentação rodoviária, como 

camadas de Sub-base e/ou Base. Porém, para o seu uso efetivo 

em camadas de pavimentação, faz-se necessário um projeto 

piloto, no qual será comparado a viabilidade da rodovia com o 

estudo teórico. 
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INFILTRAÇÃO EM MURO DE ARRIMO 

Martins, G. V.¹; Costa, G.S.¹; Guimarães, L. P¹; Braz, S. F.¹; Silva, V.C.¹; Pinho, W. J. 

S.¹; Santos, L. R.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 

Saneamento e meio ambiente pelas Faculdades de ciências e exatas – FACET. 

Introdução: Com o avanço tecnológico e o aperfeiçoamento dos 

métodos e medidas usados na construção civil, tornou-se quase 

que inadmissível a permanência de erros relacionados ao 

projeto e execução nas obras. Objetivos: Esse trabalho consiste 

no estudo da importância da análise prévia e a relevância da 

correta forma de execução de muros de arrimo; conscientizar 

aos envolvidos nas construções de estruturas desse porte da 

forma correta de executar. Material e Métodos: Nesse estudo 

em apresso foram usados métodos comparativos, análise das 

normas vigentes e exemplos práticos de construções que 

apresentaram problemas relacionados à infiltração de água em 

muro de arrimo. Resultados: Com base nos dados coletados e 

analisados foram verificadas as causas do problema, sendo 

todas relacionadas à inexistência de drenagem do muro 

analisado. Detectou-se também que não há conhecimento e/ou 

cuidados que deveriam ser tomados tanto no projeto quanto no 

uso e execução de um muro de arrimo. Conclusões: Concluímos 

até o presente momento que a melhor maneira de lutar contra 

a água é não lutar, e sim guiá-la para um local inerente ao muro, 

criando sistemas eficientes de drenagens, e uma boa 

impermeabilização do mesmo, com o propósito de haver um 

escoamento para um local mais propicio. Orientações técnicas 
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ao construtor também são primordiais pois há na verdade um 

desconhecimento da necessidade de drenagem / 

impermeabilização para garantir a segurança do arrimo. 

 

  



31 
 

 

PATOLOGIAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REGIÃO 

CENTRAL DE MONTES CLAROS 

Souza, A. C. S.¹; Rodrigues, K. F.¹; Barbosa, D. N.¹; Oliveira, J. C.C.¹; Santos, M. F.¹; 

Souza, R. E.¹, Santos, L. R.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professora do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 

Saneamento e Meio Ambiente pela Fundação Santo Agostinho. 

Introdução: Os meios de transporte são elementos de extrema 

importância para que ocorra o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. A pavimentação veio suprir a 

necessidade de deslocamento, proporcionando maior conforto 

e segurança. Existem três tipos de pavimentos, que são os 

rígidos, semi-rígidos e flexíveis ou asfálticos.  Neste artigo 

abordaremos sobre o pavimento asfáltico que são aqueles em 

que o revestimento é composto por uma mistura constituída 

basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por 

cinco camadas principais: subleito, reforço do subleito, sub-

base, base e revestimento asfáltico. Objetivos: Visando um 

olhar crítico em relação ao estado das vias públicas no centro 

de Montes Claros o presente trabalho tem por objetivo coletar 

dados patológicos relacionados à pavimentação asfáltica, com 

a finalidade de identificar suas possíveis causas e principais 

patologias encontradas relacionadas a fatores como 

intempéries, má utilização e má execução das vias. Material e 

Métodos: A metodologia deste trabalho consiste em observar e 

descrever as patologias relacionadas à pavimentação asfáltica 

na cidade de Montes Claros, na região central, através de 

análise das vias públicas e de pesquisas de material 

bibliográfico para referência teórica. As etapas da pesquisa 
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serão: analisar determinadas ruas, tirar fotos, levantar as 

patologias encontradas e descrever suas possíveis causas e 

soluções para a mesma.   Resultados: Espera-se oferecer aos 

leitores um artigo com uma análise crítica das patologias nos 

pavimentos asfálticos no centro de Montes Claros através de 

imagens, gráficos e tabelas que apresentarão as possíveis falhas 

na execução desse tipo de pavimento e apontar soluções para 

os problemas encontrados. Conclusões: A má condição das 

rodovias brasileiras tem ocasionado muitos acidentes e 

desconfortos para seus dependentes. O estado da superfície 

influencia muito no seu conforto e segurança, uma vez que 

uma pista em mal estado provoca danos irreparáveis, como, 

acidentes que ocasionam mortes, além de prejuízos para as 

pessoas que terão que arcar com danos ocasionados a seus 

veículos. Diante disso fica claro que atender o conforto dos 

usuários também significa economia nos custos de transporte. 

Portanto conclui-se que para garantir que uma via permaneça 

em um bom estado para uso é preciso ficar atento às patologias 

ocasionadas por desgaste e má execução para possíveis reparos 

e ofertar maior segurança para quem usufruir da mesma. 
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PATOLOGIAS POR UMIDADE NO REVESTIMENTO DE PAREDE DE 

UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL 

Silva, A. G. S.¹; Otoni, J. K. B. B.¹; Barreto, M. G.¹; Marques, M. O.¹; Santos, L.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: As patologias na área da construção civil são muito 

comuns atualmente, em virtude do exercício de profissionais 

mal qualificados, materiais de baixa qualidade, dentre outros 

fatores. Das patologias mais comuns, as relacionadas ao 

revestimento são as mais evidentes, pois fazem referência aos 

problemas vinculados com a pintura. O estudo foi feito com a 

finalidade de conciliar o conhecimento na área de execução e 

aprimoramento de edificações, para que se possa prevenir 

imperfeições nas construções. Objetivos: Analisar a influência 

da umidade no revestimento da parede de alvenaria; examinar 

o possível fator causador da patologia, averiguando as 

instalações hidráulicas e técnicas construtivas incoerentes. 

Material e Métodos: Fizeram-se visitas ao local e avaliações 

criteriosas das incoerências construtivas e funcionais 

encontradas na edificação. Foram feitas pesquisas relacionadas 

às patologias nos revestimentos de parede causadas por 

umidade e infiltração de água para melhor abrangência do 

assunto. Resultados: Identificou-se uma parede com 

enrugamentos na pintura causados pela alta umidade da 

estrutura pintada. Verificou-se que a danificação se dá pela 

infiltração da água que escorre pelo uso do chuveiro. O 

revestimento cerâmico do banheiro social possui uma placa 

com o corte e vedação inadequados para a instalação da 
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canopla e acessórios do registro gaveta. Devido à utilização do 

chuveiro para banho, ou até mesmo na lavagem das paredes, a 

água escorre e infiltra para a alvenaria através do espaço não 

vedado do buraco na peça cerâmica. Para solucionar os 

problemas com a pintura, é necessária a correção da infiltração 

e, por conseguinte, a restauração da pintura da superfície 

enrugada. Conclusões: Conclui-se que patologias por umidade 

podem ser causadas pelo mau assentamento de peças 

hidráulicas assim como de revestimento cerâmicos, que 

deixam a alvenaria exposta à umidade do fluido causando 

deterioração à estrutura com o decorrer do tempo. No ato da 

construção da edificação, faz-se necessário o acompanhamento 

pelo engenheiro responsável, deve-se ainda ter os devidos 

cuidados de manutenção da edificação para evitar patologias 

nesse sentido, proporcionando maior conforto aos usuários 

finais. 
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PRODUÇÃO DE ARGAMASSA COM RESÍDUO METALÚRGICO 

Filho, A. B. C.1; Benfica, S. S. R.1; Queiroz, M. V.1; Ferreira, I. J. S.1; Jesus, W.1; 

Cangussu, N. M. O.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Civil das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A grande geração de resíduos nas indústrias é tema 

de debates ambientais e tem causado na população e nos 

órgãos responsáveis uma grande preocupação com a 

degradação que certas atividades ocasionam ao meio ambiente, 

pois muitas empresas não investem em um destino 

ambientalmente correto para esses sólidos gerados pelo fato de 

onerar o custo da produção. O resíduo metalúrgico, se inserido 

nos processos da construção civil promoverá uma maior 

liberação dos pátios dessas indústrias, diminuindo os custos 

operacionais, minimizando a degradação ambiental, além de 

agregar valor ao subproduto. Objetivos: Substituir a areia pelo 

resíduo metalúrgico na composição das argamassas 

convencionais para assentamento de blocos visando alcançar 

uma resistência mínima à compressão de 4,0 MPa. Caracterizar 

o resíduo de metalurgia como agregado miúdo, segundo suas 

propriedades físicas e químicas, de acordo com a NBR NM248. 

Material e Métodos: Para produção das argamassas foi 

utilizado cimento Portland Nacional CPIV-32 RS, areia lavada 

natural proveniente de Pirapora-MG e resíduo metalúrgico 

coletado no pátio da empresa. Para caracterização física dos 

materiais foram realizados ensaios de composição 

granulométrica, índice de materiais pulverulentos, massa 

específica e massa específica aparente. Para determinação da 
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composição química do resíduo foi realizado difração de Raios 

X. Foram produzidos traços usando a seguinte proporção, uma 

parte de cimento para seis partes de areia em volume onde 

substituiu-se a areia pelo resíduo nos seguintes percentuais 

0%, 25%, 50%, 75%, e 100%, a quantidade de água variou em 

função da consistência medida pelo ensaio de Flow Table. O 

preparo da argamassa foi mecânico, em argamasssadeira. Para 

a determinação da resistência à tração na flexão e à compressão 

foram moldados três corpos de prova (CP) prismáticos 

(40x40x160 mm) por traço para rompimento nas idades de 7, 14 

e 28 dias. Resultados: Os resultados dos ensaios de compressão 

axial aos 28 dias para os traços 0%, 25%,50%,75% e 100% foram 

respectivamente 1,3; 6,9; 8; 7,8; 6,9. Conclusões: A partir dos 

resultados conclui-se que o percentual de resíduo mais 

apropriado para substituir a areia é de 50%. 
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USO DE RESÍDUO METALÚRGICO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

AGREGADO MIÚDO NA PRODUÇÃO CONCRETOS 

Benfica, S. S. R.1; Filho, A. B. C.1; Oliveira, W. F.1; Cangussu, N. M.O.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Civil das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A maioria dos processos de fabricação gera 

resíduos e, quando não há tecnologia para seu tratamento, 

estes acabam por serem destinados na natureza, causando 

problemas ambientais. Uma alternativa é a utilização de 

resíduos como matéria-prima para produção de novos 

produtos, com o intuito de reduzir impactos ambientais pela 

disposição inadequada e minimizar a retirada de matéria-

prima em estado virgem. Assim é necessário extrair o mínimo 

possível de matérias-primas e usar fontes que substituam total 

ou parcialmente os agregados. Objetivos: Substituir o agregado 

miúdo pelo resíduo de metalurgia na produção de concretos 

com resistência característica de 20 Mpa aos 28 dias e Slump 

90±10 mm. Caracterizar o resíduo de metalurgia como 

agregado miúdo, segundo suas propriedades físicas. Elaborar 

uma dosagem racional do concreto utilizando o resíduo 

metalúrgico como matéria-prima para produção de concretos. 

Material e Métodos: Para produção dos concretos foi utilizado 

cimento Portland Nacional CPIV-32 RS. Como agregado graúdo 

foi utilizado brita de quartzo proveniente da mineração do 

moinho em Olhos D’água-MG. O agregado miúdo foi areia 

lavada natural proveniente de Pirapora-MG. O resíduo 

metalúrgico foi coletado no pátio da empresa. Para 

caracterização física dos materiais foram realizados ensaios de 
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composição granulométrica, índice de materiais 

pulverulentos, massa específica e massa específica aparente. 

Para determinação da composição química do resíduo foi 

realizado difração de Raios X. Para produção dos concretos 

foram realizadas quatro dosagens com o seguinte traço 1 kg de 

cimento para 1,98 kg de areia para 2,57 kg de brita e 560 ml de 

água, sendo o primeiro usando somente areia natural (CREF) e 

os demais com percentuais do resíduo 25% (CRM25), 50% 

(CRM50), e 100% (CRM100). O traço foi obtido usando o método 

da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland). 

Resultados: Ao se analisar os resultados nenhuma dos traços, 

com uso do resíduo metalúrgico, atingiu a resistência esperada. 

Ao serem comparados com o traço de referência CREF houve 

um decaimento de resistência de 15%, 22,5% e 55% para os 

traços CRM25, CRM50 e CRM100, respectivamente. O uso 

resíduo metalúrgico aumentou o consumo de água defasando 

o fator água cimento, diminuindo assim sua resistência. 

Conclusões: Conclui-se que não foi possível substituir o 

agregado miúdo pelo resíduo metalúrgico em nenhum dos 

teores analisados para produção de concreto. 
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ARRANJO DE ANTENAS ADAPTATIVAS EM SISTEMAS 2.4GHz 

  Almeida, E. S.1; Gomes, F. M.1; Leite, A. D.1; Patrício, S. C.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor das Faculdades Santo Agostinho, Engenheiro Eletricista, Mestre em Engenharia 

de Telecomunicações. 

Introdução A eficiência de um sistema de comunicação sem fio 

depende do desempenho e confiabilidade dos equipamentos 

utilizados na transmissão, mais especificamente das antenas 

utilizadas. A utilização de arranjos de antenas adaptativas em 

sistemas de transmissão via radio aumenta o desempenho e 

confiança. Antenas associadas com o intuito de direcionar o 

diagrama de irradiação, adaptando a transmissão de acordo 

com o ambiente da recepção, aumentam-se o ganho em uma 

direção determinada e anula o diagrama em direções 

indesejadas. Objetivos: Desenvolver soluções para que o sinal 

da antena transmissora irradie no plano do campo elétrico, 

alcançando a antena receptora com o ganho máximo. Simular 

o arranjo de antenas no programa Matlab® e desenvolver um 

protótipo utilizando antenas dipolo de meia-onda. Direcionar 

o diagrama de irradiação no plano do campo elétrico. Material 

e Métodos: Este trabalho apresenta metodologias para um 

projeto de arranjos de antenas adaptativas aplicado em 

transmissão de internet banda larga, em um ambiente 

qualquer. Serão apresentados aplicações e resultados 

simulados, utilizando a ferramenta Matlab®, para validar o uso 

destes arranjos na frequência de 2,5GHz. Os arranjos de 

antenas dipolo de meia-onda foram dispostos paralelamente 

sobre o mesmo eixo. Dentre os critérios usados para escolha 
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deste arranjo, levou-se em consideração características como 

padrão de irradiação reconfigurável, perdas, nulos de 

intensidade, eficiência e ganho do sinal. Resultados: Conclui-se 

que o espalhamento de retardos é provocado pela propagação 

por multipercursos, onde um sinal desejado que chega em 

diferentes direções sofre retardos associados às diferentes 

distancias percorridas. Um arranjo que possa formar feixes em 

certas direções e nulos em outras é capaz de cancelar algumas 

das componentes atrasadas, focalizando a energia na direção 

desejada, o que ajuda a reduzir as reflexões múltiplas 

resultantes. Isso reduz consequentemente o espalhamento de 

retardos. 
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AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMA P ARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE 

UM PROJETO EÓLICO 

Pereira, D. F.S.¹; Godinho, H. F.¹; Pimenta, M. A.¹; Filho, O. O. O.¹; Silva, O. L.¹; 

Rodrigues, M.V.P.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A eletrônica é uma ramificação da física que estuda 

os dispositivos e circuitos de estado sólido para o 

processamento de sinais que permitam alcançar os objetivos de 

controle desejado. Pôde-se então, desenvolver um sistema 

lógico capaz de controlar mecanismos, inclusive 

automatizando. Há vários componentes na eletrônica, no caso 

do projeto, o diodo, com a capacidade de chaveamento para 

condução em um único sentido. Transistor, que atua como 

controlador de corrente, que amplifica sinais e é interruptor 

eletrônico. Relé fecha o contato devido à indução 

eletromagnética gerada na sua bobina interna. Flip-Flop JK 

controlado por pulsos de clock. Dentre outros. Objetivos: Esse 

projeto, a partir de um sistema de geração (eólica) já 

implantado e apresentado por esta equipe no SENEL 2016, visa 

por meio da eletrônica, automatizar bombeamento d’água para 

o abastecimento entorno da escola Berimbau de Ouro. Busca 

evitar o máximo possível da interferência humana no sistema. 

Fazer com que as baterias trabalhem na margem de 60 a 100% 

de sua capacidade, bem como manutenção. Metodologia: Para 

a execução desse projeto foi feito um levantamento de 

referencial teórico e aquisição das partes eletrônicas para a 

montagem do circuito eletrônico. Os testes foram feitos 
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inicialmente com simulador (Protheus 8.1 Pro) e depois testes 

reais do sistema. Resultados: No simulador, após alguns ajustes 

no circuito, os testes mostraram que a lógica desejada 

funcionou. Testou-se algumas situações e partimos para os 

testes reais utilizando um protoboard, que demonstraram 

funcionamento dentro do desejado. Testes de componentes 

instalados ocorrerão nos próximos dias. Conclusão: O circuito 

lógico para automatização da bomba está demonstrando ser 

um ótimo componente para auxiliar na vida útil da bateria e 

evitar demasiada intervenção humana no controle do sistema. 
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AUTOMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ASSENTOS PARA 

CADEIRANTES 

Jesus, M. D. F.1; Silva, D. S.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

Introdução: Visando trazer mais comodidade as pessoas com 

deficiência física, excepcionalmente a aqueles que fazem uso 

de cadeira de rodas, este projeto tem como finalidade realizar 

uma adaptação em seus assentos para que eles possam ser 

ajustáveis a determinadas alturas a fim de melhorar o acesso 

dos cadeirantes a locais mais altos. Esta ideia baseia-se em um 

comando que realiza a elevação destes assentos para que os 

cadeirantes possam se adaptar melhor ao ambiente ao seu 

redor, para que ele mesmo possa ajustá-la a altura que achar 

melhor, seja para alcançar algo que esteja um pouco mais alto 

ou para simplesmente se acomodar melhor a mesa, em casa ou 

no trabalho. Objetivo: Este projeto tem como objetivo a 

automatização e otimização de acentos para deficientes físicos. 

Desenvolvemos um projeto para reduzir uma das muitas 

dificuldades encontradas por um cadeirante, o elevar e 

descender de sua cadeira de rodas.  Materiais e Métodos: O 

Projeto foi desenvolvido visando aperfeiçoar o bem-estar do 

deficiente físico e para tornar possível o mesmo utilizamos na 

sua confecção, uma cadeira de rodas, um compressor de ar, 

uma solenoide, uma bateria de 5A, mangueira, fio, e um 

diafragma de borracha. Ligando a bateria de 5A ao compressor 

de ar e através do funcionamento acoplamos a mangueira a 

bolha de borracha que ao sobrecarregar, o acento eleva e com o 
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acionamento do solenoide ligada no apoio lateral da cadeira de 

rodas o ar comprime e o acento abaixar e assim o deficiente 

físico pode sobrelevar e descender de sua cadeira de rodas.  

Resultados: Além de trazer um pouco mais de comodidade ao 

cadeirante este projeto tem uma relação custo- benefício 

bastante satisfatório quando levado em conta os itens 

necessários para a construção do mesmo e seus valores. 

Conclusão: Ao analisar este trabalho em si pode-se concluir que 

existem formas bastante simples de utilizar conhecimento 

sobre eletricidade e automação para realizar trabalhos que 

pode causar bastante impacto positivo na vida das pessoas, e 

ajuda-las a buscar um pouco mais de qualidade de vida. 
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 

Oliveira, B. T. S.¹; Neves, C. A.¹; Oliveira, C. H. S.¹; Linos, C. G. S.¹; Silva, R. A. F.¹; 

Rodrigues, M. V. P.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso Engenharia Elétrica da Faculdade Santo Agostinho. 

A automação residencial é o uso da tecnologia para facilitar e 

tornar automáticas algumas tarefas habituais que em uma casa 

convencional ficariam a cargo de seus moradores. Foi originada 

da automação industrial e baseada nos dispositivos 

Controladores Lógicos Programáveis (CLP). Na década de 60, 

houve grande revolução tecnológica graças aos avanços da 

microeletrônica. Acrescenta-se a este fato a convergência 

tecnológica intensificada a partir do século XXI, na qual um 

mesmo dispositivo exemplo: smartphones e tablets 

incorporam diferentes serviços como: telefonia, internet, 

monitoramento, controle da residência e assim por diante. 

Objetivos: Este trabalho tem por objetivo apresentar o 

funcionamento de um sistema de automação residencial capaz 

de controlar e dar eficiência à operação de diversos 

dispositivos integrados em uma residência, através de um 

aplicativo do sistema operacional Android para celular, 

visando criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo, 

flexibilidade e facilidade de uso por qualquer pessoa. 

Metodologia: Fizemos uso de um microcontrolador para que 

fosse feito o acionamento de alguns dispositivos tais como: 

(leds, portão e bomba d’água). Utilizaremos também células 

fotovoltaicas para alimentação dos leds visando eficiência 

energética. Resultados: Obtivemos um protótipo experimental 



47 
 

 

capaz de emular o funcionamento de uma residência, 

permitindo maximizar o aproveitamento dos recursos naturais 

com a utilização de dispositivos eletro-eletrônicos e 

hidráulicos. Conclusão: Deste modo, teremos possível aumento 

da segurança, comodidade, e acessibilidade, visando à 

eficiência tanto energética como o reaproveitamento dos 

recursos hídricos. 
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BEBÊ CONFORTO ELETRÔNICO 

Dourado, M. B.¹; Fernandes, F.¹; Felix, J.¹; Gabriel, E.¹; Marcel, T.¹; Batista, F. P.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Muitos pais sempre dizem “eu nunca esqueceria 

meu filho”, porém sabe-se que nos dias atuais isso é bem 

diferente devido a correria do dia a dia. Um dos principais 

motivos para os pais esquecerem os filhos, ocorre quando se 

tem mudanças na rotina ou uso constate de aparelhos 

tecnológicos. Segundo pesquisa do EUA , em média 11% dos pais 

já esqueceram os filhos dentro do carro alguma vez. No caso de 

pais de crianças até 3 anos, um a cada quatro admitem o 

mesmo. Por causa dessa negligência 40 crianças morrem a cada 

ano no país. Objetivos: O objetivo geral do trabalho é a 

construção de um protótipo de um bebê conforto eletrônico. 

Material e Métodos: De acordo com relatos dos incidentes que 

vem acontecendo cada vez mais nos últimos anos, despertou-

se a ideia de adaptar um dispositivo eletrônico nos bebês 

conforto com a intenção de informar a presença de um bebê na 

cadeirinha e com o desligamento do veículo, este dispositivo 

alertará o condutor que o bebê ainda está na cadeirinha 

evitando assim o esquecimento do mesmo. Com a utilização de 

um arduino previamente programado para detectar a presença 

de um bebe na cadeirinha, utilizando-se um sensor, gerando 

uma informação que será processada, através de um 

transmissor e um receptor será criada uma comunicação com 

um segundo arduino localizado no painel do carro responsável 

por informar ao condutor do veículo a presença do bebê, se 
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houver. Resultados: Com a utilização deste protótipo é possível 

reduzir drasticamente os casos de esquecimento de crianças no 

bebê conforto. Conclusões: Com a criação do protótipo 

percebeu-se que é possível ter os resultados previstos, levando 

em consideração que, com uma simples ideia é possível reduzir 

drasticamente os casos de esquecimento com um custo viável, 

pois o equipamento é consideravelmente barato. A 

possibilidade de haver melhorias, também é visível, como por 

exemplo a extensão para envio de informação através do 

smartphone, futuramente o bebe conforto inteligente poderia 

já ser implementado como um sistema de segurança 

obrigatório do veículo. 
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CARREGADOR EÓLICO DE CELULAR PARA MOTOCICLISTAS 

Dias, J. V. A.1; Silva, J. W. P.1; Santos, M. G.1; Veloso, S. S.1; Silva, T. S.1; Batista, F. P.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações. 

Introdução:  A energia eólica vem sendo utilizada como meio 

alternativo e sustentável para a geração de energia elétrica, 

pois pode ser gerada em toda parte do mundo, portanto suas 

aplicações são inúmeras e está em constante transformação. 

Atualmente, uma parcela significativa da população mundial 

utiliza componentes eletroeletrônicos, como celulares, para 

várias aplicações, na forma de comunicação, lazer, trabalho 

entre outras atividades rotineiras. Devido a isso surgiu à 

necessidade de buscar soluções para manter esses 

componentes sempre alimentados, um exemplo seria os 

celulares que necessitam estar sempre carregados por serem 

essenciais no dia-a-dia. Independentemente do local onde o 

usuário se encontrar, seja em centros urbanos, zonas rurais, 

parques, florestas ou até mesmo em áreas remotas, sempre 

pretende-se fornecer energia para equipamentos de pequeno 

porte de até 5V. O protótipo em questão, busca otimizar, de 

maneira efetiva, diversas atividades do usuário enquanto 

utiliza a motocicleta. Objetivos: Elaborar protótipo de 

carregador para celular, movido a energia eólica para 

motociclistas, de maneira sustentável. Serão utilizados motor 

e gerador de corrente continua de até 20V para uma melhor 

eficiência. Material e Métodos: Foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e a aplicação de dados provenientes de softwares 
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para realização do esquema do circuito elétrico. Nesse 

contexto, fez-se o uso do software de simulação PROTEUS para 

o diagrama do circuito elétrico. Foram empregadas 

ferramentas como: alicate, multímetro, ferro de solda, 

Protoboard e componentes eletrônicos como: fios, motor 

elétrico EM-529 RS445PA14233R utilizado em Impressora 

Epson T23 /t24 /tx105 /tx115, além de capacitores, resistor, 

diodo, indutor, LED, USB fêmea e reguladores de tensão 7809 e 

5V USB. Resultados: Após as aferições realizadas constatou-se 

que à partir de 10 km/h gera uma tensão suficiente para 

começar a carregar. A partir de 40 km/h obtém-se uma 

corrente aproximada de 0.3 A, o que levaria cerca de 6 horas 

para carregar um celular com bateria totalmente descarregada. 

Conclusões: Conclui-se, que o protótipo atendeu aos objetivos, 

proporcionando uma maior comodidade e praticidade aos 

motociclistas. Atingiu os resultados de maneira sustentável e 

eficiente. 
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CNC A PARTIR DE PEÇAS DE SUCATA 

Alves, C. A. S.1; Souza, A. N.1; Patricio, S. C.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso Engenharia Civil e Elétrica das Faculdade Santo 

Agostinho. 

Introdução:  os circuitos de equipamentos elétricos são 

comumente concebidos por placas de circuito. Dentre várias 

formas de fabricação uso de máquinas já definidas para a 

função inibem falhas de métodos manuais. O projeto demostra 

o uso de sucatas empregados em uma máquina que economiza 

gastos e reduz o descarte de materiais eletrônicos no meio 

ambiente. Objetivos: Com uso de sucatas foi desenvolvido um 

protótipo para produção de placas de circuito visando ter 

qualidade e precisão na fabricação de placas mas apto também 

a usinagem de peças. Material e Métodos: com uso de sucatas 

de impressoras drives de Cds e DVDs foram empregados na 

parte física da máquina. Utilizando os motores de passo de 

drives e impressoras. Para toda lógica envolvida empregou-se 

um Arduino Uno e unido a ele um CNC Shield com quatro 

drives A4988 para controle dos motores de passo. Resultados: 

Conforme o planejado a CNC executa com alta precisão os 

layouts de placa destacando o tempo de execução e sua 

precisão de 98% nas trilhas marcadas na placa advinda de um 

fresa manual feita com motores de 12 Volts. Conclusões: dados 

materiais utilizados para a fabricação da máquina o custo 

benefício para fabricação das placas a nível profissional e 

satisfatório tendo em vista que são materiais que são 

destinados ao lixo o projeto abrange a redução de descartes 
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eletrônicos ao meio ambiente. Vale apena ressaltar que não 

serve somente para a fabricação de placas mas para usinagem 

de peças para indústria e para fins autônomos. 
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CULTURA HIDROPÔNICA COM BOMBEAMENTO 

MICROCONTROLADO 

Vieira, S. R. S.1; Santos, T. L.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A técnica de hidroponia para cultivo de plantas 

consiste em usar canais ou recipientes por onde circula uma 

solução nutritiva composta de água e de nutrientes dissolvidos 

em quantidades individuais que atendam às necessidade de 

cada espécie vegetal cultivada. A solução nutritiva tem um 

controle rigoroso para manter suas características e esse 

controle pode ser aprimorado com o uso de um 

microcontrolador. Objetivo: Utilizar uma placa Arduíno para 

efetuar o controle do bombeamento de água e nutrientes 

necessários para o desenvolvimento das plantas. Material e 

Métodos: consiste em utilizar uma bomba submersa que será 

acionada pela placa Arduíno com o intuito de melhorar os 

resultados do cultivo. Resultados: Obter precisão na 

quantidade de água e nutrientes utilizados e segundo liberar os 

responsáveis pelo cultivo da rotina chata e pesada de fazer de 

forma manual a nutrição das plantas. Conclusão: que a 

automatização do sistema de cultura hidropônica trás uma 

série de benefícios como a preservação de recursos hídricos, a 

utilização racional de insumos, a diminuição da necessidade de 

mão de obra além do melhor o resultado do desenvolvimento 

das plantas. 
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DISPOSITIVO DE REALIDADE AUMENTADA PARA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS 

Ladeia, E. N.1; Gonçalves, I. L. A.1; Lopes, J. V. P.1; Cardoso, J. L. G.1; Morais, R. A.1; 

Patrício, S. C.2; Silva, P. R. D.3. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações; 

³ Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Pós-Graduado 

em Engenharia de Manutenções pela Faculdade de Ciência e Tecnologia – FACIT. 

Introdução: A eletricidade está diariamente presente em 

nossas vidas. Ela é imprescindível para as pequenas atividades 

de rotina de cada ser humano. Entretanto, manter e garantir a 

segurança dos profissionais que atuam nessa área requer além 

de preparo e treinamento, dispositivos e tecnologias que 

possam auxiliá-los. O projeto visa desenvolver um dispositivo 

pelo qual o profissional poderá visualizar informações 

coletadas por equipamentos de medição de tensão e corrente 

(multímetro) no visor do dispositivo, essa transmissão poderá 

ocorrer através de radiofrequência (RF), o mesmo dispositivo 

pode ser acoplado aos óculos de segurança do profissional, 

reduzindo assim riscos de acidentes. O funcionamento do 

dispositivo tem como base a utilização da plataforma 

microprocessada Arduino que envia e recebe os dados 

referentes às leituras de campo por modulo RF, apresentado-as 

em microdisplay Oled que através de uma lente transparente 

de acrílico, imprime as mesmas no campo visual do usuário 

sem que o mesmo necessite desviar seu campo focal. Objetivos: 

O projeto tem como objetivo aumentar a segurança no 

desenvolvimento das atividades profissionais nas quais existe 

a exposição a choques elétricos, que em alguns casos pode levar 
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ao óbito. Material e Métodos: Para construção do protótipo foi 

utilizado módulo Arduino acoplado a módulo rf receptor e 

fonte de alimentação com bateria 3,3V. Foi realizada adaptação 

em um multímetro utilizando-se de Arduino para transmissão 

da tensão medida pelo mesmo ao protótipo. Para o 

funcionamento dos sistemas foi necessária a programação 

através da IDE Arduino. Resultados: Nos testes o sistema 

apresentou funcionamento na comunicação do multímetro 

adaptado com Arduino e RF transmissor, onde podemos 

verificar que as informações recebidas pelo protótipo foram 

impressas diretamente na tela do microdisplay Oled. Foi 

observada a necessidade de instalação de uma antena no 

modulo transmissor, sem o qual o mesmo não funciona 

corretamente. Conclusões: Profissionais que trabalham com 

aparelhagem de medição, como multímetro podem correr 

riscos ao tirar os olhos de onde é feita a medição e conferir a 

informação no próprio multímetro, logo esse dispositivo seria 

um facilitador, uma vez que ele exibirá todas as informações 

diretamente no campo visual do profissional, propiciando 

assim maior segurança no desenvolvimento das atividades. 
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DOMÓTICA: AUTOMAÇÃO APLICADAS À RESIDÊNCIAS 

Costa; G. A.1; Rodrigues, D. O.1; Oliveira. D. M.1; Abreu, G.V.S.1; Fernandes, J. G.1; 

Rodrigues, M. V. P.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 

Gerência de Projetos pela Universidade PUC-MG. 

Introdução: A tecnologia tem um papel importante na evolução 

humana. A automação residencial, conhecida também como 

domótica é uma área de grande interesse. Mesmo sendo um 

assunto muito falado, porem pouco utilizado no cotidiano da 

maioria da população. A principal ideia é que as funções de todo 

ou quase todo, equipamento elétrico e eletrônico em uma 

residência seja possível automatizar conforme necessidade do 

usuário oferecendo assim maior conforto, segurança e 

eficiência energética e natural. Objetivos: Representar um 

modelo de uma residência automatizada, visando assegurar 

segurança, uma vida saudável promovendo o bem-estar para 

todos. Utilizar recursos tecnológicos para viabilizar o conforto 

e sustentabilidade dos meios econômicos e naturais.  Material 

e Métodos: Com base em nossos estudos encontramos um meio 

de realizar nosso trabalho de uma maneira mais econômica, ou 

seja, capaz de suprir todo o nosso objetivo com melhor custo 

benefício. Com base nesses estudos, foi utilizado o Arduíno que 

é uma placa composta por um microcontroladador, com 

circuitos de entradas e saídas que podem ser facilmente 

conectados à um computador, tal placa é conectada por um 

cabo USB. Optamos por utilizar sensores para o acionamento 

de alguns comandos tendo em vista maior eficiência em tarefas 
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rotineiras e sustentabilidade. Resultados: Com a execução do 

projeto foi possível observar o funcionamento e acionamento 

dos dispositivos utilizados em determinadas situações e em 

diferentes locais em uma residência. Conclusões: Pode se 

concluir que é possível automatizar uma residência é uma 

tecnologia de grande impacto social e ambiental. O objetivo 

inicial foi alcançado, demonstrando assim que é possível a 

automação residencial pode ser acessível a grande parte da 

população. Verificou-se que a necessidade da humanidade é o 

impulsor do surgimento de toda tecnologia, neste trabalho 

visamos assegurar o bem-estar para todos, sendo possível 

utiliza-la de maneira sustentável. 
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ECONOMIA ELÉTRICA RESIDÊNCIAL COM SISTEMA POR 

CENTRAL DE ALARME 

Nunes, F. F. A.1; Oliveira, J. R. S. 2; Rocha, L. G.3; Chaves, B. V. S.4; Batista, F. P.5. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Especialista, 

Mestre em Engenharia de Telecomunicações, pelo Instituto Nacional de Telecomunicações 

- Inatel. 

Introdução: O desperdício de energia elétrica não é apenas um 

problema para o bolso do consumidor, é também um grande 

problema para o meio ambiente. Por meio deste trabalho 

buscamos a economia de energia elétrica, fazendo a 

implantação de um sistema de circuitos inteligentes e 

individuais para residências. Objetivos: O trabalho refere-se 

basicamente a um esquema elétrico constituído por um 

sistema central e simplificado que visa à redução do consumo 

residencial de eletricidade. Um sistema flexível apto para 

configurações individuais de cada cômodo e que se integra ao 

sistema de segurança aliando economia, segurança e 

flexibilidade. Material e Métodos: O projeto apresentado nesta 

proposta tem como objetivo principal a construção de um 

sistema central de economia energia elétrica aliado ao sistema 

de segurança. Tendo os seguintes objetivos específicos, sendo: 

Uma revisão bibliografia para a correta configuração do 

esquema elétrico; aquisição de equipamentos específicos para 

produção da central. Resultados: Para que o sistema 

desempenhe um bom funcionamento é necessário que todos os 

circuitos elétricos estejam bem dimensionados e a central de 

alarme esteja funcionando corretamente. Conclusões: O 

projeto ainda não está totalmente concluído, apresentando 
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algumas falhas de instalação e configuração. Uma vez instalado 

e configurado adequadamente, quando houve ausência de 

moradores esse sistema desligará todos os circuitos elétricos 

presentes na residência, exceto os individuas, tais como, o da 

geladeira. Seu acionamento ocorrerá no momento em que o 

morador ativar o sistema de alarme, quando ativo, os circuitos 

individuais como o da geladeira e de luminárias de emergência 

se mantém ligados, e no caso de violação do perímetro além do 

tradicional alarme sonoro, sinais luminosos também entraram 

em ação, visando expressar claramente que há algo de errado 

acontecendo nas dependências da residência. 
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ELETROCARDIOGRAMA DE BAIXO CUSTO 

Silva, A. O.1; Cardoso, A.F.1; Pereira, C.N.1; Lopes, D.L.S.1; Batista, F.P.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Especialista, 

Mestre em Engenharia de Telecomunicações. 

Introdução: As doenças cardíacas são significantes causas de 

mortes no mundo. Elas atingem, principalmente, os países de 

baixa renda, muitas das vezes por falta de prognóstico, haja 

vista que o exame, eletrocardiograma, deve ser feito em 

clinicas e hospitais, localizados em zonas urbanas, devido a 

aparelhagem convencional ser de alto custo. Sendo o ECG 

(Eletrocardiograma) um exame menos invasivo e muito 

utilizado no diagnóstico de várias doenças associadas ao 

coração nota-se sua importância e necessidade de seu uso. 

Objetivo: Estudar a viabilidade de um protótipo de dispositivo 

de baixo custo, que faça a coleta e transmissão do exame de 

eletrocardiograma de maneira móvel, alcançando níveis de 

economia em relação ao sistema convencional existente. 

Material e Métodos: O protótipo consiste no uso do sensor de 

batimentos cardíacos de baixo custo, o monitor de batimentos 

cardíacos para arduino AD8232, que é um bloco integrado de 

condicionamento de sinal para ECG, projetado para extrair, 

amplificar e filtrar sinais biopotenciais pequenos na presença 

de condições ruidosas, como aqueles criados pelo movimento 

ou a colocação do eletrodo remoto. Essa placa é conectada a 

plataforma de desenvolvimento arduino. Resultado: Foi 

construído um protótipo com baixo valor e que faz a coleta de 

informações de forma correta e precisa. Destaca se que o 
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produto poderá ter grande aceitação por parte de programas 

sociais médicos, como o programa médicos sem fronteiras, 

projetos esses que não dispõem de uma gama de equipamentos 

suficientes para execução de seus trabalhos rotineiros, tendo 

um retorno imediato do estado do paciente de maneira 

eficiente e rápida. Conclusão: é possível afirmar que o 

equipamento proposto é viável economicamente e 

tecnicamente, que alcançou as necessidades básicas, além de 

proporcionar melhorias na qualidade de vida de pessoas que 

não dispõem destes tipos de procedimentos em áreas 

afastadas, alcançando assim os objetivos deste trabalho. 
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ELETROFLOCULAÇÃO APLICADA NO TRATAMENTO DE 

EFLUENTES 

Jesus, A. F. C.1; Boa Sorte, D. R. 1; Lafetá, L. M.1; Silva, L. G.1; Carvalho, P. R. V.1; 

Silva, P. R. D.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do curso de engenharia elétrica das faculdades santo agostinho, especialista 

em Engenharia da manutenção. 

Introdução: A água compõe grande parte do planeta, mas 

apenas uma pequena parcela é potável e própria para o 

consumo humano, onde esse recurso finito é progressivamente 

degradado, logo, é de suma importância a busca por métodos 

de reutilização dos recursos hídricos. Dentre esses, um pouco 

abordado, é a eletrofloculação, na qual baseia-se na aplicação 

de uma diferença de potencial em reatores eletroquímicos para 

gerar coagulantes por meio da oxirredução do material dos 

reatores, após esse processo, ocorre a aglutinação dos resíduos 

que estavam no efluente, formando flóculos, que são elevados 

para a superfície por intermédio de microbolhas que são 

advindas da eletrólise da água, sendo que os resíduos que não 

são flotados, sedimentam-se. Objetivo: Realizar o tratamento 

de efluente com parâmetros semelhantes a de resíduos têxteis 

por meio da eletrofloculação. Material e Métodos: A célula 

eletrolítica utilizada neste projeto consiste de um recipiente de 

vidro com capacidade para 2,5 litros, no qual, é inserido 

verticalmente os eletrodos de alumínio, ligados à um Arduino, 

que realiza a mudança de polaridade entre os eletrodos por 

meio de uma ponte H de relés, em períodos de tempo pré-

definidos, utilizando uma fonte de potencial de corrente 

contínua no processo de eletrofloculação. Esse procedimento 
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foi aplicado em um efluente com as seguintes características: 

pH 8.57, condutividade 1.59mS, turbidez 3.76Ntu e temperatura 

de 25°c. Resultados: O resultado obtido das amostras tratadas 

demonstraram uma remoção de aproximadamente 79,5% dos 

resíduos testeis em 120 minutos com uma corrente de 2,90 a 

2,95 ampères. Apresentando as seguintes variações nas 

características do efluente: condutividade 10.38mS, pH 8.68, 

turbidez 0.77Ntu, temperatura 25°C, sendo que destas o 

parâmetro turbidez e condutividade sofreram maior variação 

comparado com o pH e temperatura. Conclusão: Portanto 

conclui-se que o método de eletrofloculação apresentou 

resultados consideráveis no tratamento do efluente, no qual, 

pode-se constatar essa melhora ao avaliar os parâmetros do 

mesmo antes e depois, mas é necessário ainda analisar e 

estudar esse procedimento, pois alguns aspectos devem ser 

melhor desenvolvidos e aprimorados, como por exemplo, o 

gasto operacional com energia elétrica, a deterioração 

eminente dos eletrodos (reduzida com a troca de polaridade 

pela ponte H) e o tempo de duração do mesmo. 
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ENERGIA EÓLICA 

Araújo, J. V. C.1; Veloso, H. W. M.1; Silva, G. D.1; Pereira, G. M.1; Sá, W. P.1; Xavier, R. 

S.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Otimização pela Universidade UFMG. 

Introdução: A fonte de energia eólica é a energia do movimento 

(cinética) das correntes de ar que circulam na atmosfera. 

Através dos ventos que se dá pela conversão da energia cinética 

de translação pela energia cinética de rotação através do 

emprego de turbinas eólicas, sendo assim, gerando 

eletricidade. Ela é um tipo de energia limpa que está ajudando 

a movimentar a economia do Brasil. Objetivos: Mostrar o que é 

a energia eólica, e que ela pode se tornar uma das grandes 

fontes de energia do Brasil. Material e Métodos: Pesquisa 

aplicada, através de sites renomados, livros e apostilas. 

Resultados: A primeira turbina eólica foi instalada na 

Dinamarca em 1976. No Brasil a primeira turbina eólica foi 

criada em Fernando de Noronha em 1992, hoje são mais de 400 

parques eólicos, a maioria no Nordeste. A energia eólica vem 

tendo um grande crescimento no Brasil, sendo uma fonte de 

energia inesgotável, limpa, não emite gases poluentes, nem 

gera resíduos, e por ser barata. A geração eólica acontece pelo 

contato do vento junto às pás dos cata-ventos. As pás entrando 

em movimento, da origem à energia mecânica, acionando o 

rotor do aero gerador, produzindo a eletricidade. Conclusões: 

O Brasil é o maior gerador de energia eólica da América Latina. 

E está ocupando a 5º posição no ranking mundial dos países que 
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mais investe. A energia eólica vem tomando o seu espaço, e já 

se tornou uma grande aposta para o campo das fontes 

renováveis de energia elétrica. Atualmente 7% da energia 

produzida no Brasil é eólica, porcentagem pequena por ser um 

tipo de energia renovável limpa e econômica. Contudo, é 

necessário ter um grande investimento nessa energia. 
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ENERGIA EÓLICA EM UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL E SUAS 

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

Oliveira, M. S.¹, Sobral, M. L. S.¹, Santos, M. M.¹, Neto, W. B. S¹, Xavier, R. S.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétricas das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Otimização de Sistemas em Engenharia pela UFMG. 

Introdução: A geração de energia elétrica deve ser planejada de 

forma harmônica com o planeta sendo assim, o investimento 

em energias renováveis é a melhor solução para a geração de 

forma sustentável. Entre as diversas formas renováveis 

destaca-se a energia eólica, que é produzida através do 

movimento das massas de ar (ventos) por meio de turbinas 

eólicas. Objetivos: Geral – Analisar a produção, expansão e 

perspectivas da energia eólica no Brasil e no Mundo. 

Específicos – Relacionar a geração de energia elétrica e a 

sustentabilidade; apresentar vantagens e desvantagens da 

aplicação de energia eólica. Material e Métodos: A pesquisa 

pretende expor a utilização da energia eólica identificando 

todos os seus principais aspectos. Para tanto, foi feito um 

levantamento bibliográfico e digital. Resultados: Além de ser 

uma fonte abundante, a energia eólica não libera gases 

poluentes. Possui maior facilidade de implantação e expansão 

e poucas desvantagens quando comparada a outros tipos de 

geração. Nos dias atuais, a China é a maior produtora deste tipo 

de energia elétrica. No Brasil, a geração eólica ainda tem pouca 

representação na matriz energética pois a grande fonte do país 

ainda são as Hidrelétricas. Conclusão: A energia eólica é uma 

fonte inesgotável e limpa ao dispor do homem, com custos mais 
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baixos de manutenção e nenhum custo com combustíveis. Os 

programas de incentivos do governo, tais como o PROINFA 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica) ajudam no desenvolvimento da mesma. Essa energia 

vem ganhando cada vez mais espaço no setor energético, visto 

que é uma forma de gerar energia elétrica. 
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ESTUDO E VIABILIDADE DA PIEZOELETRICIDADE 

Oliveira, F. G. S.1; Souza, I. C. C.1; Silveira, H. F. D.1; Filho, J. L. S.1; Almeida, J. A.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O crescimento populacional junto com a 

industrialização tem ocasionado uma diminuição nos recursos 

naturais e aumento dos poluentes no meio ambiente, afetando 

o bem estar da sociedade. A fim de minimizar esses efeitos 

destrutivos a ONU propôs objetivos para um desenvolvimento 

sustentável, onde um desses objetivos é “Assegurar o acesso 

confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos”. Assim a busca por fontes de energia renovável e 

sustentável resultou nos estudos mais aprofundados sobre os 

cristais piezoelétricos e a sua viabilidade e aplicação. Esses 

cristais possui a capacidade de liberar elétrons em resposta à 

pressão mecânica. Objetivos: Verificar a eficiência desse 

processo de geração de energia por meio de testes e pesquisas. 

Apesar do efeito piezoelétrico ter sido descoberto pelo pelos 

irmãos Pierre e Jacques Currie em 1880, só agora com o 

incentivo a busca de um desenvolvimento sustentável que os 

estudos com relação ao piezoelétrico ganharam mais força. 

Material e Métodos: A técnica de geração de energia por meio 

de pressão mecânica se dar porque ocorre uma deformação na 

estrutura do cristal piezoelétrico, causando um desequilíbrio 

entre as cargas positivas e negativas, produzindo assim uma 

diferença de potencial. Resultados: Alguns desafios com 

relação ao piezoelétrico são encontrados pelos pesquisadores 

como, o armazenamento da energia que acaba fazendo com que 
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diminua a relação custo beneficio. Apesar de algumas placas 

serem feitas com quase 80% de materiais recicláveis como as 

da Pavegen, a durabilidade chega em torno de 5 anos e mesmo 

sem ser utilizada, com o tempo, os efeitos piezoelétrico vão 

diminuindo devido a perda de polarização, independente da 

ação de agentes externos ou do uso do material. Assim, também 

é necessário encontrar uma maneira de aumentar a 

durabilidade. Conclusões: Os estudos com relação a viabilidade 

do piezoelétrico vem crescendo, e sua aplicação é ligada 

diretamente ao fluxo de pessoas, a fim de gerar energia com o 

atrito provocado pelos passos e meios de transportes. As 

conclusões alcançadas é que esse sistema possui mais 

eficiência quando diretamente utilizado, principalmente em 

sinalização e iluminação e que essa energia deve ser utilizada 

em conjunto com outro sistema de energia, quando houver a 

necessidade de consumo da energia constante. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DAS ONDAS DO MAR 

Junior, A. R.G.¹; Silva, J. P. M.¹; Oliveira, P. H.¹; Dalles, W.¹; Silva, P. R. D.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 

Engenharia de Manutenção. 

Introdução: De acordo com a grande preocupação mundial em 

buscar novas fontes de energia elétrica limpa, sustentável, sem 

degradação do meio ambiente e menor custo, estão sendo 

desenvolvidas novas tecnologias para essa geração de energia 

sem causar tantos danos. Já presente em alguns países, 

inclusive no Brasil, em lugares onde a costa marítimas é 

apropriado e a incidência das ondas é constante e adequada. 

Essa tecnologia consiste em aproveitar o movimento de sobe e 

desce das ondas para gerar energia, durante esse movimento, 

braços mecânicos são impulsionados e acionam bombas 

hidráulicas que iram rodar a turbina e por sua vez gerar energia 

mecânica, em seguida acionará um gerador, o qual converterá 

essa energia em elétrica. Objetivos: Demonstrar uma forma 

mais sustentável de gerar energia, com menos danos ao meio 

ambiente, menores custo de produção, fazendo o uso das ondas 

do mar que banham as costas litorâneas. Material e Métodos: 

Foi utilizado um aquário de vidro, isopor, fio de cobre, laminas 

de alumínio, suporte, parafusos, fita isolante, água, voltímetro, 

ímã, leds e aparelhos para demonstrar essa geração. 

Primeiramente usou-se um aquário parcialmente cheio de 

água. Utilizou-se um isopor no meio do aquário para simular a 

barragem e foram feitos suportes para sustentar o movimento 

da pressão da agua. A bobina funciona com um gerador onde 
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estará movimentando o ímã verticalmente no seu interior 

produzindo uma tensão, ou melhor, energia. Resultados: 

Apesar da montagem de um sistema bem simples, conseguiu-

se demonstrar que as ondas marítimas são uma grande fonte 

de energia ainda pouco explorada nos oceanos a nossa volta, 

mas que precisamos mudar esse cenário. Conclusão: A Energia 

obtida através do movimento das ondas e marés demonstrou 

ser uma energia pura e benéfica para o planeta, sendo 

renovável e não poluente, porém devido ser um sistema em 

desenvolvimento, possui custos elevados, por isso sua 

utilização ainda e bastante contestada. Ainda há oscilações no 

processo de aproveitamento desse tipo de energia, mas 

provou-se que, com o constante aumento da tecnologia é 

possível que ocorra um aumento considerável no rendimento 

e na eficácia desse procedimento, além da redução dos custos. 

Essa é uma iniciativa mais saudáveis, dessa vez não só com 

palavras, e sim com tempo dedicado, estudos e teorias 

elaboradas. 
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HOUSE FASATEC 

Júnior, T. A. A.1; Brito, M. M.1; Moura, L. O.1; Queiroz, L. M.1; Silva, P. R. D.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Especialista 

em Engenharia de Manutenção pela Faculdade de Ciência e Tecnologia - FACIT. 

Introdução: A Automação é uma tecnologia relacionada com a 

aplicação de sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos com 

base em computadores. As constantes buscas por um melhor 

conforto e qualidade de vida vem fazendo com que seja criado 

a cada dia coisas inovadoras. Proporcionar um conforto é um 

dos dilemas do projeto HOUSE FASATEC, que com a ajuda da 

automação pôde ser elaborada. A HOUSE FASATEC é um 

projeto que tem como base a automação residencial com ajuda 

de alguns dispositivos eletrônicos e programação na linguagem 

C na IDE Arduino. Objetivo: O objetivo geral deste trabalho é 

desenvolver um sistema de automação residencial controlado 

por dispositivos móveis, utilizando o sistema operacional 

Android e a IDE Arduino, a partir de recursos tecnologicamente 

compatíveis. Material e Métodos: Será utilizado uma placa 

Nodemcu esp8266 na IDE arduino, 6 relés, LEDs, um aplicativo 

chamado Blynk e um DHT 11 que é capaz de medir temperatura 

e umidade. Com a utilização desses materiais, começando com 

a programação da Nodemcu esp8266 e a montagem dos 

equipamentos eletrônicos é o ponto de partida para iniciar 

todo o processo da automação na HOUSE FASATEC. 

Resultados: O objetivo de integrar o Arduino a um componente 

eletroeletrônico da residência e controla-los através de um PC 

ou dispositivo móvel será atingido com sucesso. Assim com os 
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testes realizados foi possível acender e apagar uma lâmpada de 

uso residencial com tensão variando entre 110 e 220 volts 

através de um celular ou de um notebook com o aplicativo 

especifico conectado à rede wifi. Conclusões: Este trabalho 

propôs um sistema de automação residencial com sensores 

controlados por um aplicativo móvel para Android. Ele permite 

que o usuário controle quaisquer eletroeletrônicos de uma 

residência, desde que sejam configurados para isso, através de 

um Smartphone, com eficiência energética e pouco 

investimento. Desde o princípio decidiu-se por um sistema 

baseado em redes sem fio para oferecer maior flexibilidade ao 

usuário e evitar a necessidade de reformas na residência. Este 

último fator é muito importante, pois diminui 

consideravelmente o custo total do projeto. 
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MINI CNC 

Reis, A. A.¹; Alexandre Almeida Freitas¹; Oliveira, H. M.¹; Soares, H. D.¹; Soares, V. 

A. R.¹. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Este projeto diz respeito à uma mini CNC 

controlada por arduino. Uma CNC é uma máquina 

automatizada por comandos numéricos computadorizados, ou 

seja é uma máquina que tem o objetivo de usinar peças de 

maneira autônoma. Objetivos: Nosso projeto tem o objetivo de 

apresentar uma máquina controlada por arduino que pode 

criar trilhos de uma placa de circuito impresso, mas também 

pode ser utilizada para outras áreas como criação de peças para 

moveis ou maquinas. Material e Métodos: Iniciamos este 

projeto devido a uma simpatia por mecânica, e também por 

esta máquina. Já tínhamos uma carcaça da própria, então o 

projeto foi fazer uma restauração e alguns ajustes a carcaça, 

conecta-la ao arduino e programa-la para ser usada de acordo 

com o trabalho necessário. Resultados: Uma CNC é tão boa 

quanto à sua precisão, portanto a fundação tem que ser solida, 

porem ela não funcionará bem sem uma precisão dos motores 

de passo e do controlador, portanto os motores têm de estar 

precisamente ligados com seus drivers para lhes proporcionar 

os valores de tensão e corrente necessários para que funcionem 

da melhor forma possível. Por se tratar de um sistema elétrico 

que trabalha com funcionamento continuo e trava imediata ele 

tende a esquentar, portanto um sistema de refrigeração é 

importante. Conclusões: Este projeto tem uma complexidade 
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moderada pois exige precisão e uma programação também de 

complexidade moderada. Apesar disso, para quem trabalha 

com placas de circuito impresso, eletrônica ou mecanismos de 

montagem que podem precisar de ajustes ou mesmo fabricação 

de peças, vale a pena possuir uma dessas, pois o ajudará muito 

no trabalho a um custo baixo para seus benefícios. Também 

existem projetos mais simples na internet com custo ainda 

mais baixo, porem de menor precisão. 
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MINI CNC COM ARDUINO 

Reis, M. S. S.1; Diogo, D. C. R.1; Vasconcelos, P. H. P.1; Fernandes, L. E. A.1; Martins, 

W. A.1; Rodrigues, M. V. P. 2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso Engenharia Elétrica da Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A usinagem de peças com cortes complexos e que 

exigem maior precisão sempre foi uma tarefa complicada pois 

com trabalhos manuais é difícil manter uma precisão 

adequada, mas graças ao surgimento do CNC, um sistema de 

controle numérico computadorizado capaz de controlar os 

movimentos em vários eixos com precisão milimétrica, tudo 

mudou. O problema do CNC é geralmente ser um equipamento 

de alto custo, ideal para indústria, não para se ter em casa, pois 

seu custo não compensaria as peças que seriam produzidas, 

sendo mais viável a compra das peças, o que ainda acaba saindo 

um caro. O Mini CNC do presente projeto, apresenta a 

possibilidade de construção utilizando-se de peças de baixo 

custo e de fácil acesso, podendo ser até mesmo retiradas de 

objetos velhos que não são mais utilizados, tornando viável que 

qualquer pessoa possa produzir seu próprio CNC, capaz de 

usinar pequenas peças de uso cotidiano em casa ou no trabalho. 

Objetivos: O seguinte projeto, tem como objetivo o 

desenvolvimento de um Mini CNC de baixo custo e viável, 

utilizando materiais de fácil acesso e ferramentas simples, nas 

quais são fáceis de se encontrar na caixa de ferramentas de 

qualquer pessoa ou em lojas próximas. Este CNC será 

controlado por arduino e softwares que poderão ser baixados 

gratuitamente em seu computador com o intuito de facilitar 
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seu desenvolvimento e utilização. Material e Métodos: O 

projeto foi desenvolvido por meio de pesquisas online e com 

auxílio do canal do Professor Marlon Nardi, online pelo 

blogspot. Os materiais utilizados no desenvolvimento do 

projeto foram placas de MDF cortadas em tamanhos 

específicos, três motores de passo, uma barra de rosca de ¼ 

com seis porcas, seis trilhos de gaveta telescópica, um arduino 

Uno, uma placa de circuito impressa, parafusos variados para 

fixação de peças, uma fonte de alimentação, fios, uma retifica e 

uma fresa de 1mm.Resultados: O Mini CNC apresentou 

capacidade de usinar pequenas peças em MDF e placas de 

circuitos com precisão milimétrica, sendo dinâmico e 

atendendo as necessidades casuais como esperado. 

Conclusões: O projeto atendeu as expectativas propostas, 

mostrando ser capaz de realizar tarefas casuais com facilidade, 

apresentando fácil programação e baixo custo de 

desenvolvimento, provando ser viável seu desenvolvimento 

para atender pequenos trabalhos. 
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MONITORAMENTO MICROCONTROLADO DO NÍVEL DA ÁGUA 

Mundim, B. P.1; Pires, D. F.1; Azevedo, E. G. C.1; Hilbig, M. A. S.1; Silva, W. S.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A humanidade sabe que a água é algo essencial à 

vida, porém não se dá a devida importância a ela, usando este 

recurso tão essencial à vida de forma desmedida. A falta de 

água nas residências está aumentando muito devido 

principalmente à irregularidade das chuvas e ao insuficiente 

investimento das empresas de abastecimento de água, com isso 

faz crescer a necessidade de uma maior conscientização. 

Atitudes de curto e de longo prazo devem ser tomadas a fim de 

evitar danos maiores.  Objetivos: Este trabalho apresenta uma 

solução de baixo custo para informar aos moradores 

residenciais sobre o nível de água disponível em seus 

reservatórios, a fim de que não sejam surpreendidos por 

eventuais problemas de abastecimento de água, que são muito 

comuns em bairros periféricos de grandes centros urbanos. 

Material e Métodos: O projeto visa mandar pulsos 

ultrassônicos a partir do sensor HC-SR04 monitorando pelo 

microcontrolador Arduino ATmega 2560, onde calculará as 

durações e, consequentemente, a distância até o obstáculo. 

Resultados: Para uma medida bem sucedida, dependemos que 

a onda refletida retorne em linha reta de volta ao transdutor. 

Fatores como poeira, vapores pesados, obstruções, 

turbulências na superfície, espumas e até mesmos ângulos de 

superfície podem afetar o retorno do sinal. Ao utilizar o 

sensores ultrassônicos como qualquer outra aplicação de 
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sensor temos que levar em conta como as condições de 

operação do processo irão afetar as ondas sonoras. Conclusões: 

O objetivo de medir o nível de água e enviar a informação da 

quantidade de água disponível ao usuário por meio de um 

smartphone ou tablet foi concretizado. Uma vez instalado esse 

sistema, os integrantes da residência não serão surpreendidos 

por uma inadvertida falta de água, pois poderão ser informados 

em tempo real sobre o volume de água disponível em sua 

residência. 
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OTIMIZAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Silva, P. D.1; Eleutério, G. S.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A geração de energia fotovoltaica tem se 

expandido potencialmente nos últimos tempos. O Brasil tem 

altos níveis de irradiação solar, podendo gerar muita energia 

fotovoltaica. Porém o clima com temperaturas mais altas 

apresenta uma desvantagem, o painel fotovoltaico tem menor 

eficiência quando operam nessas condições. Objetivos: Propor 

um método de arrefecer os painéis fotovoltaicos para 

aumentar a sua eficiência, possibilitando maior 

aproveitamento da energia solar. Material e Métodos: Foram 

realizados experimentos em ambiente controlado, utilizando 

uma lâmpada incandescente de 100W/127V disposta a dez 

centímetros de distância da célula fotovoltaica policristalina de 

0,225W e posicionada de forma que a célula fica paralela ao 

filamento para que receba a maior irradiação possível da 

lâmpada. A medição da temperatura foi realizada com um 

termômetro infravermelho e, como a luz da lâmpada poderia 

interferir, as medidas de temperatura foram tomadas em 

pequenos intervalos onde se desligou a fonte de luz. A tensão 

de saída foi medida com um multímetro digital. O 

procedimento foi realizado duas vezes, um com a célula sem o 

sistema de arrefecimento e a outra instalado no sistema de 

arrefecimento. Resultados: No primeiro teste, sem 

arrefecimento, foi feito o levantamento da relação 

tensão/temperatura da célula fotovoltaica. Em cerca de 30 
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minutos a célula se estabilizou na temperatura de 50°C. Com o 

sistema arrefecido a temperatura inicial foi de 26,4°C e a tensão 

gerada foram os mesmos 570mV. Porém, utilizando o sistema 

de arrefecimento o aumento da temperatura seu deu de forma 

lenta, levando cerca de duas horas para estabilizar e 

alcançando a temperatura máxima de 45°C. Conclusões:  

Através dos experimentos foi possível confirmar que a célula 

realmente tem maior eficiência quando opera em 

temperaturas mais baixas e que o uso do arrefecedor se torna 

viável e vantajoso tendo em vista que retarda o aquecimento 

das placas e reduz a temperatura máxima a qual podem chegar, 

garantindo que sejam mais eficientes no aproveitamento da 

irradiação solar para gerar energia elétrica. 
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SEMÁFORO AUTÔNOMO, COM CONTROLE INTELIGENTE DE 

TRÁFEGO 

Aguiar, A. F. R.1; Pinheiro, F.1; Gouveia, I. M.B.1; Ferreira, P.R.1; Silva, M. S. L.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Com o crescente avanço global e uma busca 

frequente por geração de energia limpa, faz se necessário uma 

melhoria em tarefas do cotidiano. Um exemplo são os 

semáforos, os quais estão localizados nas principais vias. 

Encontrar um semáforo fechado pode parecer ruim, porém o 

pior é quando o mesmo deixa de funcionar por falta energia 

elétrica e ainda ocasiona acidentes de trânsito. Neste cenário, 

observa se a necessidade de outras fontes de energia que 

venham substituir a rede elétrica. Os semáforos seriam 

alimentados por energia fotovoltaica, além de um sistema que 

possibilita o controle inteligente do fluxo.  Objetivo: Estudar a 

viabilidade para implementação de um sistema de semáforo 

autônomo com controle inteligente do tráfego de veículos em 

uma via que represente maior fluxo comparada a outra. 

Material e Métodos: O trabalho foi fundamentado com base em 

pesquisas bibliografias, sites e também realizamos pesquisa de 

campo para estudo da viabilidade da instalação do semáforo, 

comparando o semáforo fotovoltaico ao sistema atual instalado 

na cidade. Resultados: Os resultados apresentados foram 

satisfatórios, pois além da redução do custo com eletricidade e 

manutenção, conseguimos sanar os problemas gerados por 

engarrafamentos pela falta de energia elétrica, implementando 

um sistema inteligente de controle de fluxo, melhorando o 
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fluxo de veículos nas vias urbanas. Utilizando um sistema 

fotovoltaico autônomo para alimentação do semáforo além de 

minimizar falhas, ainda conseguimos aumentar a segurança, a 

confiabilidade e o conforto dos usuários. O sistema proposto 

tem custo de aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais) comparado com sistema antigo que tem um custo em 

torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Teríamos um retorno 

do investimento em torno de 1 ano considerando a economia 

gerada com a diminuição de intervenções em manutenções. 

Conclusão: Conclui-se que a ideia que a aplicação de meios mais 

eficazes para o melhoramento dos conflitos existentes nos 

cruzamentos das vias de trânsito são muito eficientes pois 

possibilitam melhor mobilidade urbana além da utilização de 

energia fotovoltaica de maneira a garantir a continuidade no 

funcionamento dos semáforos e além redução de custos com 

eletricidade e manutenções. Este tipo de sistema é altamente 

viável. 
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SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

Queiroz, R. L.1; Coutinho, G. S.1; Junior, J. E. S.R.1; Nascimento, E. R.1; Santos, M. V.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O Sistema de aquisição de dados é um processo 

usado em instrumentação científica que englobam conjuntos 

de dispositivos que coletam sinais e convertem os mesmos 

primeiramente em sinais elétricos e em seguida em valores 

numéricos, podendo assim ser armazenados e processados por 

um software para análise e tratamento. Um sistema de 

aquisição de dados é geralmente composto por: sensores e 

transdutores (que convertem os parâmetros físicos em sinais 

elétricos), circuitos de tratamento de sinais (que processam e 

condicionam os sinais dos sensores de forma a possibilitar a 

conversão em valores digitais), conversores analógico-digitais 

(que transformam os sinais analógicos condicionados dos 

sensores em valores digitais), e interfaces de comunicação com 

um computador. Adicionalmente à parte de hardware os SAD 

trabalham paralelamente com sistemas de software ou 

aplicativos para possibilitar a comunicação e interação com 

computadores. Objetivos: Utilizar um sistema micro 

controlado, para realização de leitura de energia consumida em 

uma residência, e após análise dos dados, gerar ações que 

reduzam o desperdício de energia elétrica. Material e Métodos: 

Para realização deste sistema, foi utilizado um arduíno para a 

leitura e conversão de variáveis para e um sistema 

computadorizado que fará o processamento dos dados, 

funcionando como interface para monitoramento do consumo 
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de uma residência.  Resultados: Através do trabalho, foi 

possível realizar a leitura do consumo de energia em tempo 

real na residência e controle de consumo de energia da mesma. 

Conclusões: Através da elaboração do protótipo, foi possível 

visualizar a viabilidade e funcionamento de um sistema de 

aquisição de dados para uma residência. 
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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM ARDUINO 

Paiva, A. M.1; Rodrigues, D. D.1; Lima, J. P. R.1; Oliveira, R. A.1; Reis, T. O. N.1; Batista, 

F. P.2; Silva, P. R. D.3. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Engenheiro Eletricista. Professor da Instituição Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Engenharia de Telecomunicações; 

³ Engenheiro Químico.  Professor da Instituição Faculdades Santo Agostinho, Especialista 

em Manutenção. 

Introdução: Com o grande avanço da tecnologia nos últimos 

anos a nossa reserva de água doce, está cada vez mais escassa e 

com isso, a agricultura que atualmente é uma das maiores 

fontes de desperdícios de água do mundo em que no Brasil é 

usada cerca de 72% de água doce no meio agrícola, que com o 

mal dimensionamento está acarretando enormes desperdícios 

de água, contudo há grandes perdas devido a abundância de 

água que prejudica o meio ambiente junto às plantações, que 

irrigadas em excesso resulta em fungos que agridem o seu 

desenvolvimento, mas tudo isso pode ser resolvido quando se 

utiliza os meios automatizados em  sistemas irrigatórios. Um 

sistema simples utilizando o arduino para automatizar a 

irrigação, resultando em melhorias que trarão soluções aos 

mesmos. Objetivos: Fazer o controle da umidade do solo, 

mostrando as indicações através de LED’s e em caso de solo 

seco emitindo um aviso sonoro. Em solo seco ativa o sistema de 

irrigação, bombeando água para regar as plantas. Material e 

Métodos: O material utilizado foi uma placa arduíno Mega 

2560, display, sensores de umidade e nível, bomba d’agua, RTC 

e um buzzer, após colocar o algoritmo no arduino o visor do 

display dava acesso aos status do processo, seja com o solo 
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úmido ou seco e até mesmo por falta de água no reservatório, 

tudo foi feito para funcionar de forma automatizada, sem a 

necessidade de um operador para ficar acompanhando 

constantemente o processo, o RTC faz toda a contagem do 

tempo e se necessário um alerta tem o buzzer que fará um 

ruído sonoro alertando a falta de água e etc. Resultados: A 

aplicação do sistema de irrigação pode diminuir 

consideravelmente o desperdício de água, preservando ainda 

mais as nossas reservas de água doce, mas para que isso 

aconteça ainda há um longo caminho a ser trilhado, 

investimentos e testes a longo prazo serão fundamentais para 

se obter sistemas e resultados mais precisos. Conclusão: 

através desse trabalho observou-se que é possível economizar, 

ter precisão no processo e ainda reduzir os impactos gerados, 

economizando o uso de insumos, já que, com a automação, é 

possível utilizar a quantidade necessária de recursos, evitando 

desperdícios com a água. 
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SISTEMA DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO 

Silva, E. M.1; Pinheiro, I. E. M.1; Oliveira, D. R. C.1; Rodrigues, W.C.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Quando se fala em segurança, fala-se também em 

tecnologia. Muitas vezes depende-se apenas do poder público 

para manter a segurança da população, seja nas residências e 

até em empresas, já que muitas delas não investem ou não tem 

condições de investir em segurança, como câmeras, portas com 

travas de segurança, guardas, alarmes, entre outros. O uso dos 

recursos da plataforma Arduino no quesito segurança pode ser 

aplicado em residências, empresas e vários outros locais e até 

mesmo em veículos. Objetivo: Criar um sistema de segurança 

com algum tipo de automação, para monitorar e controlar 

recursos que se fizerem necessários, utilizando transmissão de 

dados por meio da internet. Material e Métodos: O 

desenvolvimento deste trabalho envolveu etapas como: 

pesquisa sobre os sistemas de segurança disponíveis no 

mercado, bem como os recursos oferecidos pelos mesmos; 

definição dos dispositivos e informações que serão 

controladas; funcionamento do sistema; desenvolvimento dos 

circuitos elétrico/eletrônico; desenvolvimento do programa no 

Arduino e integração de todos os equipamentos. O sistema se 

baseia no controle de algumas operações na área de segurança. 

Basicamente monitoração por meio de sensores e comandos 

com proposito de gerenciar equipamentos eletroeletrônicos e 

eletromecânicos reduzindo a necessidade de intervenção 

humana local. Ou seja, sensores em um ambiente coletam 
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informações, assim seus parâmetros são analisados e decisões 

são tomadas de acordo com as instruções contidas no 

programa. Resultados: O dispositivo foi testado em campo e 

apesar das dificuldades e adaptações, o projeto conseguiu 

cumprir os objetivos propostos e mostrou-se eficiente para 

várias aplicações. Conclusão: Conclui-se que este projeto é 

dotado de um sistema simples e funcional que pode ser 

aplicado em residências ou empresas. Além dos recursos de 

segurança é possível usar esse dispositivo como meio de acesso 

à distância dos equipamentos, uma vez que seria possível 

monitorar remotamente o status dos mesmos. 
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SISTEMA MICROCONTROLADO PARA LEITURA E CORREÇÃO DO 

FATOR DE POTÊNCIA 

Moreno, A. R. D. C.1 Gomes, F. M.1; Ribeiro, L. S.1; Azevedo, P. H.O.1; Santos, W. G.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A correção do fator de potência principalmente, 

através da instalação de capacitores tem sido alvo de muita 

atenção das áreas de projeto, manutenção e finanças de 

empresas interessadas em racionalizar o consumo de seus 

equipamentos elétricos. O projeto foi desenvolvido com o 

objetivo de automatizar o processo, utilizando um sistema 

microcontrolado, facilitando a escolha do sistema de correção, 

demonstrando os resultados obtidos. Objetivos: Efetuar, 

através de um sistema microcontrolado, a leitura de dados 

importantes em um sistema elétrico, tais como tensão, 

corrente, fator de potência, potências ativa, reativa e aparente, 

e posteriormente efetuar correção do fator de potência para 

uma melhor eficiência dos sistemas. Materiais e Métodos: O 

cérebro de todo o projeto é o arduino, pois é ele que faz a leitura 

dos valores adquiridos pelos sensores e converte nos cálculos 

matemáticos para a impressão dos resultados. O sensor de 

tensão consiste em um transformador, ligado paralelo com a 

rede da carga, e na sua saída há um circuito divisor de tensão, 

filtro e a saída analógica para o arduino. A outra parte do 

projeto é a leitura da corrente feita por um sensor não invasivo. 

Resultados: Após todos os ajustes e adaptações foi realizado o 

teste em um motor trifásico e em lâmpadas, obtendo os valores 

corretos de tensão, corrente, potências, ativa e reativa, e fator 
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de potência. Conclusão: O baixo rendimento do fator de 

potência pode prejudicar de maneira crítica um circuito 

elétrico, gerando sobretaxas e desperdício de energia, por isso 

a criação de um dispositivo que possa fazer a leitura e auxiliar 

no controle do banco de capacitores pode se tornar um 

diferencial de grande importância na busca de um sistema que 

se aproxime do ideal. Outro detalhe importante é o baixo custo 

de todo o protótipo e a alta capacidade de informações. 
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STARTUP EVOTEC7 – PRODUTO SIG-One 

Barroso, W. L.1; Maia Junior, R.1; Fonseca, M. V. M.2; Santos, M. E. C.3; Vieira, Y. M. 

F.3; Silva, P. R.D.4. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho; 

² Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

³ Acadêmico do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho 
4 Professor Especialista do Curso Engenharia Elétrica da Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: A EvoTec7 é uma Startup voltada para o 

empreendimento de impacto social, do setor 2.5, e tem como 

meta oferecer meios que gerem eficiência energética. O carro 

chefe da Startup é o dispositivo SIG-One (Sistema Integrado de 

Gerenciamento). Através desse dispositivo, o usuário poderá 

controlar de forma autônoma as funções básicas e 

complementares uma rede de ares condicionados, 

proporcionando assim economia e sustentabilidade. Objetivos: 

Criar uma Central de Controle e um produto capaz de acionar 

e desligar os ares condicionados com horários e temperaturas 

pré-determinados. Gerar economia de energia elétrica e 

financeira para instituição que instalar o SIG-One. Contribuir 

para consumo de energia elétrica de forma eficiente. Material e 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa Experimental laboratorial. 

Primeiramente, consistiu em uma fase investigativa onde, 

através de cálculos, concluiu-se que ocorre um grande 

desperdício de tempo e energia elétrica no 

acionamento/desligamento dos ares condicionados, e com a 

implantação do SIG-One provocará uma economia 

significativa dos mesmos. Posteriormente, foram definidos os 

materiais e componentes necessários para constituir o 

protótipo. Desenvolveu-se então, um modelo básico para 
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efetuar a comunicação com o ar condicionado, através dos 

componentes necessários, tais como: Arduino Nano, placa 

protoboard, modulo bluetooth HC-06, receptor infravermelho 

para Arduino, resistores e Ar Condicionado do modelo Komeco. 

Resultados: Após testes in loco e estudos bibliográficos, o SIG-

One apresentou ser eficiente e efetivo em seu funcionamento e 

alcançou os objetivos esperados. Conclusões: O aquecimento 

global, nos dias vigentes, é uma realidade e se tornou um dos 

maiores problemas de cunho ambiental. Portanto é 

imprescindível que empresas e população se responsabilizem 

e atuem em conjunto, em prol do ambiente que vivem. Desse 

modo a EvoTec7, juntamente com seus produtos, como o SIG-

One, nasceu em função desse cenário e para solucionar e 

atenuar essas problemáticas atuais. 
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UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EMBARCADA NA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Santos, D. R.1; Souza, J. C. P.1; Durães, L. A.1; Pereira, L. P. G.1; Santos, M. D.1. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A água é um elemento essencial para a 

sobrevivência de todos os seres, estudos mostram que o mundo 

encontra-se em uma situação de escassez desse recurso vital. 

Devido a este problema, faz-se necessário a busca por 

alternativas que visem desacelerar essa escassez. Neste 

trabalho iremos apresentar uma medida de individualização 

automatizada do abastecimento de água em edifícios, o que 

traz um controle eficiente sobre o gasto de água em todo o 

condomínio, propiciando a economia do recurso que tem se 

tornado escasso. Abordaremos a estrutura de um sistema de 

abastecimento e seus principais componentes. Objetivos: O 

projeto tem como objetivo apresentar um sistema de 

individualização que proporcionará economia de água, 

redução de gastos, além de facilitar a detecção de vazamentos. 

Material e Métodos: Para a realização desse projeto foi utilizado 

micro controlador arduíno como plataforma de 

desenvolvimento, módulo Ethernet shield para conectar à 

internet ou rede de computadores, sensor de vazão para medir 

o fluxo e válvula solenóide para o corte desse fluxo após a 

detecção do vazamento. O sistema será testado via simulação 

em bancada didática. Resultados: Foram encontrados como 

consequência da simulação as porcentagens do consumo 

associada ao medidor de cada apartamento, o recolhimento das 



96 
 

 

leituras dos sensores de vazão, a geração de relatórios 

disponibilizados ao usuário do sistema, a detecção dos 

vazamentos e o corte imediato da passagem do fluxo de água 

para manutenção. Conclusões: Este trabalho foi realizado com 

o intuito de apresentar uma forma de reduzir o desperdício de 

água nos edifícios e condomínios, através de um mecanismo 

automatizado que individualiza a distribuição da água nesses 

locais. Esse sistema busca a conscientização do consumo de 

água, uma vez que, haverá o monitoramento da quantidade 

enviada para cada condômino, e assim poderá controlar essa 

variável de forma eficiente. 
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A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DO 5S NAS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS PARA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E 

VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Reis, A. R.¹; Silva, C. D.¹; Fagundes, M. C. O.¹; Moura, T. D.¹; Gomes, J. A.¹; Xavier, A. 

F. S.¹; Gonçalves, D. R. R.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santo Agostinho, Mestre em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 

Introdução: O conceito do 5S possui como base os cinco 

“sensos”: senso de utilização, senso de organização, senso de 

limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina.                                                                                                  

A metodologia é baseada em ideias simples e que podem trazer 

grandes benefícios para as empresas, possibilitando 

desenvolver um planejamento sistemático e permitindo maior 

produtividade, segurança, clima organizacional e motivação 

dos funcionários. O programa em si é uma reeducação na forma 

de se trabalhar, mobilizando, motivando e conscientizando as 

pessoas e empresa para a Qualidade Total. Objetivo: O principal 

objetivo é mostrar a aplicabilidade do 5s e destacar a 

importância do programa para micro e pequenas empresas, 

elevando consequentemente a eficiência e eficácia destas 

empresas. Materiais e Métodos: Foi utilizada para a elaboração 

deste trabalho a metodologia de pesquisa bibliográfica e a 

construção de uma maquete com o objetivo de mostrar a 

importância da aplicação do 5S para as empresas. Resultados: 

As empresas que implantam o 5s obtêm resultados e benefícios 

instantâneos, bem como a organização do espaço, desperdício 

e mudança comportamental, possibilitando maior controle da 

qualidade. Conclusão: A metodologia 5s traz benefícios para as 
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empresas com atitudes sustentáveis e econômicas, gerando 

maior disciplina e auxiliando no processo de melhoria 

contínua, principalmente através da mudança cultural. 

Proporcionando organização, limpeza, produtividade e 

padronização à organização e aos colaboradores. 
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COPROCESSAMENTO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTAVEL PARA 

DESTINAÇÃO ADEQUADA E EFICIENTE DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS 

Souza, E. S.1; Pereira, F. O.1; Lima, J. M. S.1; Junior, S. V. F.1; Souza, M. I.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor Especialista do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santo 

Agostinho. 

Introdução: A geração de resíduos industriais representa, na 

atualidade, um grande problema para o meio ambiente, pois a 

sua disposição final, feita de maneira incorreta, pode provocar 

diversos transtornos de ordem ambiental, social, econômica, 

política e de saúde pública. Nesse contexto, a indústria de 

fabricação de cimento permite que resíduos oriundos de outros 

ramos industriais possam ser coprocessados sem causar danos 

ao meio ambiente e sem alterar a qualidade do cimento 

produzido. Desse modo, o coprocessamento é uma técnica que 

permite às indústrias de fabricação de cimento promover, 

simultaneamente, a redução de seu custo na produção devido 

ao consumo reduzido de combustível principal, que é 

substituído por resíduos industriais, e ao mesmo tempo é uma 

forma de destinação final de resíduos por reduzir o volume 

e/ou eliminar diversos passivos ambientais. Objetivo: Este 

trabalho tem como objetivo principal fazer um levantamento 

dos principais tipos de resíduos industriais que podem ser 

utilizados como combustíveis na atividade de 

coprocessamento no processo de fabricação de cimento. Ainda, 

visa mostrar como o coprocessamento possibilita a 

substituição das matrizes energéticas convencionais utilizadas 
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por resíduos, proporcionando ganhos econômicos/financeiros 

para a empresa, além de ser uma alternativa viável e 

ambientalmente correta para a disposição final de resíduos 

industriais. Material e Métodos: Será realizado um estudo de 

caso descritivo e exploratório que abrange abordagens 

específicas. Como instrumento de coleta de dados, serão 

utilizados o questionário e a entrevista que serão aplicados a 

funcionários da empresa onde a pesquisa será realizada. 

Resultados: O presente estudo encontra-se ainda em 

andamento, sendo assim, como resultados parciais, a partir de 

pesquisa bibliográfica, verificou-se que o coprocessamento é 

uma alternativa sustentável para a destruição térmica de 

resíduos industriais em que ocorre o aproveitamento 

energético e/ou de massa, que passam, dessa forma, a ser 

utilizados como fontes de energia e matérias-primas no 

processo de fabricação de cimento. Conclusões: A partir deste 

estudo, espera-se conhecer quais as principais matrizes 

energéticas utilizadas atualmente na atividade de 

coprocessamento, bem como sua eficiência energética. Ainda, 

identificar quais os principais resíduos que são coprocessados, 

quais são gerados e aqueles que são descartados na natureza 

que podem ser utilizados como matriz energética. 
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

PRODUTO COMO UM TRABALHO DIDÁTICO: VASSOUREC 

Saraiva, A. C.1; Bezerra, A. V.1; Brito, F. A.1; Martins, M. C. S.1; Oliveira, M. E. R.1; 

Carvalho, S. D.1; Mendes, R. B.1; Gomes, J.J.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Nos últimos anos, empresas e indústrias vêm 

desenvolvendo práticas e maneiras sustentáveis, em que 

planejar questões ambientais, crescer o lucro e amplitude de 

projetos e produtos ecológicos, são fontes éticas e produtivas 

para a organização sobreviver em meio a um mercado 

globalizado. A procura e criação de ideias, processos e serviços 

inovadores no Brasil vêm crescendo exponencialmente. A 

abertura de novos negócios é a tentativa que a população 

encontra para sobreviver em meio a tempos de crises e ganhar 

seu espaço no mercado. Objetivos: Este projeto tem como 

objetivo desenvolver um produto sustentável a fim de que 

venha agregar valor ao consumidor e à sociedade como um 

todo. Apresentar os benefícios da Vassourec e seu acesso ao 

consumidor, demonstrar a redução de gastos de produtos de 

limpeza através do produto desenvolvido, identificar as etapas 

e processos do desenvolvimento do produto e reutilizar 

materiais recicláveis no desenvolvimento do produto. 

Materiais e Métodos: Foi utilizado o método pesquisa 

quantitativa, com coleta de dados e estudo de caso. Os 

materiais usados foram os que garantiram o desenvolvimento 

da Vassourec: polímeros, aço e madeira. Resultados: Foi 

projetado toda a parte de designer e as especificações do 
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produto e, por fim, a construção da vassoura. Foram discutidos 

os cálculos relacionados ao uso do detergente por metros 

quadrados para análise do consumidor. Conclusão: O 

desenvolvimento do produto Vassourec realça a importância e 

os benefícios de uma vassoura econômica no dia a dia das 

pessoas, reduzindo produtos de limpeza e, consequentemente, 

custos voltados para o consumidor. Como também o produto 

destaca a relevância de utilizar materiais recicláveis visando à 

sustentabilidade e contribuindo para um meio ambiente 

agradável e sustentável para a população.  
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: MEDIDOR DE 

VAZÃO MIX 

Junior, A. F. S.¹; Abreu, A. J. S.¹; Junior, D. M. S.¹; Silva, D. R. G.¹; Santos, J. L. T.¹; 

Siqueira, W. H. A.¹; Herystarley, G.²; Gomes, J. J.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: O alto consumo dos recursos hídricos do planeta 

está associado ao crescimento populacional. A água é essencial 

à manutenção da vida e de todos os seres que fazem parte da 

nossa biosfera. Sendo assim, um dos principais problemas 

relacionados à utilização da água é a questão do desperdício em 

atividades simples como escovar os dentes com a torneira 

aberta e usar muita água para lavar calçadas e veículos. Ou em 

maior escala, como a ocorrência de vazamentos em um sistema 

de irrigação agropecuária. Diante disso propõe-se o 

desenvolvimento deste produto, sendo de extrema relevância, 

pois ao fazermos uma relação entre o consumo de água usada 

em uma atividade e o acompanhamento instantâneo do valor 

gasto em reais, poderá gerar conscientização do consumidor e, 

consequentemente, economia desse recurso. O medidor de 

vazão da água será utilizado em residências para saber o valor 

de um banho ou da limpeza de um veículo, utilizado também 

nas indústrias para obtenção do custo financeiro da água para 

produção de um determinado produto ou instalações 

hidráulicas com fluxos contínuos para percepção de 

vazamentos. Objetivos: Desenvolver um produto que 

demonstre instantaneamente o valor gasto em reais de acordo 

a vazão da água em uma instalação hidráulica; avaliar quais 
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dispositivos são necessários para construção do produto; 

compreender a aplicação e utilização dos dispositivos que irão 

compor o produto final; demonstrar o protótipo do produto 

que auxilie na diminuição do desperdício de água nas 

instalações hidráulicas. Material e Métodos: A metodologia 

utilizada para realização deste projeto se deu por meio de 

experiência didática em sala de aula na disciplina de 

Desenvolvimento de Produto e a partir de pesquisa 

bibliográfica. Nessa, as fontes utilizadas foram: livros e artigos, 

sendo alguns deles obtidos em documentos eletrônicos 

Resultados: O resultado que obtivemos foi a constatação da 

necessidade e viabilidade do protótipo.  Conclusão: O produto 

desenvolvido apresentou-se viável, mas para transformar a 

idéia em um negócio seria necessário um estudo de viabilidade 

técnica e econômica mais apurada, como registro de 

propriedade industrial do produto e analises das demais 

questões envolvidas na produção e comercialização: público 

alvo, localização de uma possível fábrica, custos, 

competitividade do mercado e logística. 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA: COMPROVANTE 

SUSTENTÁVEL 

Oliveira, E. F.1; Oliveira, L. G. M. 1; Herminio, L. F.1; Viegas, P. L. G.1; Oliveira, R. K. L. 

S.1; Gonçalves, W. K.1; Diniz, E.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Sistemas da Informação das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Sistemas da Informação das Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Desde a década de 60 o consumo de papel 

aumentou até o ponto de usarmos um bilhão de toneladas de 

papel por dia. Para a produção de uma tonelada de papel novo, 

é preciso em média 10 a 20 árvores, 10 mil litros de água e cinco 

Mw/hora de energia. Diante disso o desenvolvimento deste 

sistema tem por finalidade a economia no consumo de papel 

aproveitando recursos tecnológicos que hoje é acessível por 

grande parte da população. Objetivos: Desenvolver um sistema 

que envie os dados de compra para um servidor em nuvem 

onde seus usuários terão acesso fácil e rápido, evitando assim a 

necessidade de emissão do comprovante; economizar o gasto 

de papel; evitar o uso do papel termo sensível, que além de não 

ser reciclável, contém substancias prejudiciais à saúde. 

Material e Métodos: Para a realização deste projeto, o material 

necessário é um sistema que será implantado nos PDVs (pontos 

de venda) dos comércios em geral, e seu método se dá pelo 

envio dos dados da compra de cada cliente para um banco de 

dados, onde seu acesso poderá ser feito a qualquer momento 

para consulta, e com isso eliminando a impressão do recibo de 

compra. Resultados: Pelo fato de o sistema ainda ser um 

projeto em desenvolvimento, não temos resultados a serem 

apresentados, mas a ideia principal é usar a tecnologia a favor 
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da sustentabilidade. Conclusão: Hoje a maioria das pessoas joga 

fora o comprovante de compras logo após recebê-los, e quando 

são guardados não duram muito tempo. Com a implantação 

deste sistema os dados poderão ser guardados por muito mais 

tempo e evitará o consumo excessivo de papel, reduzindo 

drasticamente o consumo de papel termo sensível, que pode 

causar dentre várias doenças o câncer devido sua composição 

química. 
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REDUÇÃO DO TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS 

MATERIAIS DE EMBALAGEM EM UMA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 

Martins, F. S.¹; Quirino, T. E. P.¹; Ammaturo, A.¹; Barbosa, N. J. A.¹; Maia, N. S.¹; 

Silveira, D. B.¹; Santos, A. S.¹; Gonçalves, D. R. R.². 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia de Produção da Faculdade Santo Agostinho, Mestre em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto. 

Introdução: No mercado atual, as mudanças são constantes e 

flexibilidade é uma característica necessária nas indústrias. O 

poder de reação às necessidades apresentadas pelos clientes é 

indispensável para garantia de sobrevivência nos negócios. Na 

indústria farmacêutica não é diferente, as organizações 

precisam estar atualizadas em relação aos requerimentos dos 

mercados nos quais estão presentes. Desta forma, o processo 

de implementação de novos materiais de embalagem, bulas, 

rótulos e cartuchos precisa ser ágil a fim de evitar desperdícios 

com a compra de materiais obsoletos. O tempo padrão para 

aprovação de uma nova versão de material de embalagem em 

uma indústria farmacêutica é de 15 dias, entretanto, dados do 

primeiro semestre de 2016 mostram que esse tempo não está 

sendo cumprido, prejudicando os processos de compra, 

inspeção, aprovação e utilização na produção dos novos 

materiais. Objetivos: O objetivo deste projeto é reduzir o tempo 

para implementação de materiais de embalagem nesta 

empresa. Material e Métodos: Foi realizado benchmarking em 

outros sites produtivos da organização e definido que os filmes 

utilizados para certificar que os fornecedores de materiais de 

embalagem estão aptos a produzir determinada versão de 
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produto, serão impressos na própria empresa, eliminando o 

processo de entrega convencional do fornecedor para a 

empresa, o qual demandava muito tempo. Conclusões: O teste 

realizado com cinco versões de materiais de embalagem 

mostrou uma redução em 60% no tempo necessário para 

aprovação dos itens, ou seja, todas as versões foram aprovadas 

em cinco dias.  
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REUSO DA ÁGUA DOS LAVATÓRIOS PARA AS DESCARGAS DOS 

VASOS SANITÁRIOS 

Guedes, E. S.1; Nobre, K. T. J. S.1; Ramos, K. L. G.1; Souza, Y. R. C.1; Paula, H.G.B. 2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia de Produção da Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: O presente projeto é sobre a reutilização da água 

da pia para a descarga sanitária. Uma abordagem para as 

possibilidades de reuso da água como alternativa mais 

sustentável. Objetivo: Este projeto tem como objetivo aplicar 

um método para a reutilização de água nos banheiros, fazendo 

com que a água usada nas pias onde as pessoas lavam as mãos, 

ao invés de ir diretamente para o esgoto seria direcionada para 

um reservatório e utilizada nas descargas dos vasos sanitários 

em que são gastos muitos litros de água, assim economizando-

a. Materiais e Métodos: O método de estudo é o experimento e 

a análise será realizada no banheiro feminino do prédio das 

engenharias das Faculdades Santo Agostinho através da 

medição da quantidade de água que sai das torneiras a cada 

utilização e quantas vezes as pessoas apertam a torneira em 

média para a verificação de quantos litros de água seria 

mandado para o reservatório, o que revelará a porcentagem de 

água a ser economizada nas descargas. Serão usadas garrafas 

para medir a quantidade de água que sai de cada torneira e o 

levantamento do número aproximado de pessoas que utilizam 

as torneiras. Resultados: Constatou-se que cada torneira libera 

em média 500 ml de água por vez de uso. Um estudo realizado 

aponta que uma mesma pessoa pressiona a torneira três vezes, 

ou seja, 1 litro500 ml de água por pessoa. Aproximadamente 
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100 (cem) pessoas utilizam o banheiro por dia, se todas as 

pessoas que entrarem no banheiro utilizarem a torneira, por 

dia são gastos 150 litros de água. Através dos estudos 

realizados, analisamos que uma pessoa que usa sabão para 

lavar as mãos necessita de 700 ml de água para lavar por 

completo, enquanto que uma pessoa que lava a mão sem sabão 

necessita de apenas um jato da torneira que é 

aproximadamente 500 ml. Conclusão: Conclui-se que há uma 

quantidade considerável de água que é desperdiçada e, uma 

vez implementado o reuso das águas do lavatório para 

reaproveitamento dessa água para as descargas, a economia de 

água seria significativa. 
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SAB’ÓLEO: SABÃO CASEIRO PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DE 

COZINHA USADO 

Fonseca, M. V. M.1; Cardoso, H. F.1; Souza, D. R.1; Oliveira, T. R.1; Andrade, K. R.1; 

Dias, E. A.1; Santos, H. T. S.1; Cruz, G. H. V.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor dos Cursos de Engenharia de Produção e Administração das Faculdades Santo 

Agostinho, Especialista pela UFMG. 

Introdução: O óleo de cozinha descartado de forma indevida 

pode trazer inúmeros danos para a natureza, a exemplos: 

poluição, entupimentos e dificulta a oxigenação da água. 

Muitas vezes, o consumidor libera o óleo em lugares 

inadequados, seja por falta de conhecimento ou de opção. Sobre 

esse panorama surgiu a Sab’Óleo, projeto de 

empreendedorismo de impacto social, do setor 2.5, que destina 

produzir e comercializar o sabão caseiro, feito a partir da coleta 

e do reaproveitamento do óleo de cozinha pós-consumo. 

Objetivos: Produzir o sabão caseiro a partir do 

reaproveitamento do óleo de cozinha pós-fritura; 

Comercializar o sabão caseiro; Conscientizar e contribuir com 

o tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômico); 

Implantar um trabalho de logística para coleta do óleo e sua 

reciclagem; Evitar o descarte incorreto do óleo de cozinha; 

Neutralizar e/ou minimizar impactos ambientais causados 

pelo óleo; Diminuir a evasão de óleo de cozinha nas redes de 

esgoto dos estabelecimentos comerciais, das residências, das 

escolas, dentre outros; Conscientizar a sociedade com a 

educação ambiental em prol de um meio ambiente mais limpo. 

Material e Métodos: Para produção do sabão caseiro foram 

utilizados: Ingredientes: Óleo vegetal usado, soda cáustica, 
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essências aromatizantes, colorações, amaciante, sabão em 

barra ralado, citronela e água; Utensílios e equipamentos: 

Balde, avental de cozinha, luvas, colher de madeira, fôrmas e 

moldes, mesa, máscaras e óculos de proteção; Embalagem: 

Saquinhos de embalagem, rótulos e laços decorativos. 

Resultados: Após pesquisas bibliográficas, a fabricação e os 

testes de uso dos sabões, constatamos que os resultados 

obtidos com o produto final foram satisfatórios, pois o sabão 

possui boa qualidade, com o diferencial de funcionar também 

como repelente (através da inserção da citronela) e a recepção 

é positiva. Conclusões: É notório os malefícios que o óleo pode 

causar à natureza e a conscientização sobre a reciclagem desse 

óleo é de extrema importância. Dessa forma, é preciso evitar 

jogá-lo em pias ou terrenos baldios, como é feito comumente. 

Tendo em vista essa situação, a produção do sabão caseiro a 

partir do óleo de cozinha usado é uma alternativa muito viável 

para a sustentabilidade. 
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SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA ATRAVÉS DE 

DEJETOS DOS CACHORROS 

Silva, M. M.1; Almeida, C. P. B.1; Terra, M. T. P.1; Silva, S. E. O.1; Freitas, R. S.1; 

Moreira, T. H. S.1; Fonseca, M. V. M.1; Cruz, G. H. V.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor dos Cursos de Engenharia de Produção e Administração das Faculdades Santo 

Agostinho, Especialista pela UFMG. 

Introdução: Um dos desafios para diversas pessoas é buscar o 

destino correto e adequado para os dejetos de seus animais 

domésticos. Hoje, a ação mais comumente utilizada pela 

maioria da população brasileira é destinar fezes ao lixo. Com 

base em pesquisas e estudos, este projeto visa o 

reaproveitamento e a transformação desses dejetos de animais 

– especificamente, nesse caso, a dos cachorros – para gerar 

energia limpa para utilização humana através da 

decomposição e compostagem. Visto que em diversos lugares 

no mundo e em alguns no Brasil, essa prática é recorrente e 

sustentável do ponto de vista socioambiental. Objetivos: 

Reutilizar e reaproveitar os dejetos do cachorro para gerar 

energia limpa, através da liberação do gás metano. Buscar 

soluções sustentáveis para geração de energia limpa e acessível 

para todos. Metodologia: É uma pesquisa experimental, 

caracterizada por manipular as variáveis relacionadas com o 

objetivo do estudo, e exploratória, que “estabelece critérios, 

métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa 

oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a 

formulação de hipóteses” (CERVO e SILVA, 2006). Para 

embasamento utilizou-se a revisão bibliográfica, que investiga 

as diferentes contribuições científicas sobre determinado 
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tema, e utilizá-la para confirmar ou confrontar suas 

proposições. Materiais: Galão de água mineral; canos de 

tubulação meio; terminais de cano (para vedar o cano); 

mangueira; câmara de ar (pneu); T para ligação das mangueiras; 

válvula; cola araudite. Resultados: Com cerca de 330 gramas de 

fezes por dia obtêm-se por volta de 0,03 kWh/dia de energia. O 

custo de produção foi relativamente baixo, por conter 

materiais de fácil acesso. Consequentemente, o valor do 

sistema aqui proposto não seria elevado. A viabilidade é 

possível com a utilização correta das etapas do processo, que 

podem ser transformadas em escala industrial. Conclusões: 

Gerar energia limpa a partir de dejetos de cachorro é uma 

excelente forma de contribuir com o meio ambiente. Uma vez 

que se reaproveita e se reutiliza algo que, a princípio, seria 

descartado para torná-lo utilizável ao homem novamente e de 

forma satisfatória. Este projeto ainda demanda 

aprimoramentos técnicos e de mais testes práticos, porém o 

que foi alcançado até aqui é próspero e contribui, em grande 

escala, com os conhecimentos sobre a sustentabilidade, com 

capacidade de se aprimorar ainda mais, com vistas a se evoluir 

e se tornar uma tecnologia prática para o futuro. 
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VIABILIDADE E APLICABILIDADE DA FIBRA ÓPTICA 

Santos, L. R.1; Souza, M. S.1; Silva, T. I. M.1; Mota, J.1; Garcia, A. A. B.1; Reis, W. S.1; 

Gonçalves, D. R. R.2. 

¹ Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 

Introdução: Desde o surgimento da eletricidade a humanidade 

vive em conforto, por facilitar sua sobrevivência, apesar desta 

causar impactos que agridem o meio ambiente (como 

destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos 

rios, desmoronamento de barreiras, extinção de certas espécies 

de peixes e etc.). Assim foi surgindo ao longo do tempo vários 

modelos de energia sustentável que visam amenizar tais 

impactos ao ambiente. Existem muitas formas sustentáveis de 

energia e uma delas é a energia solar, que reduz gastos e 

também os impactos gerados. Uma forma de se ter energia 

solar é através da fibra óptica que é um filamento de vidro 

transparente sendo composto por sílica ou polímero, tendo 

dimensões microscópicas podendo ser comparado ao fio de 

cabelo humano. Sua utilização é possível através de adaptações 

para captação, transmissão e distribuição da luz em ambientes 

internos durante o dia. Objetivos: O presente trabalho visa 

apresentar a aplicabilidade e viabilidade da fibra óptica, tendo 

como foco principal a sua aplicação como objeto condutor de 

iluminação solar visando diminuir o impacto ambiental 

provocado pela utilização da energia hidrelétrica. Material e 

Método: O estudo foi realizado com base em pesquisa 

bibliográfica a partir da revisão de literatura de artigos 



117 
 

 

acadêmicos que abordam a temática em estudo. Resultados: 

Pesquisas realizadas mostram que é possível iluminar 

ambientes mais escuros com luz natural por meio de fibras 

ópticas que têm a capacidade de transportar a luz. Além de ser 

uma forma sustentável de iluminação também é mais barata 

que a iluminação convencional. Conclusão: Através da revisão 

temática conclui-se que a utilização da fibra óptica como 

condutor de energia solar reduz gastos com a geração de 

energia elétrica e minimiza também os impactos causados por 

essa. Sendo assim vale conhecer mais essa alternativa de 

energia que usa fontes limpas. 
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USO DA TECNOLOGIA NO COMBATE AO DESMATAMENTO 

Piranga, A. S.¹; Ribeiro, A. H. C.¹; Barbosa, F. T.¹; Brito, P. C. S.². 

¹ Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo Agostinho; 

² Professor do Curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo Agostinho, 

Especialista, pela Universidade PUC Minas. 

Introdução: Nesse estudo é apresentada uma análise sobre uso 

da tecnologia aplicada no processo de descobertas e redução de 

áreas desmatada através de software de monitoramento. 

Material e Métodos: A metodologia usada para elaboração da 

pesquisa foi feita a partir de uma análise bibliográfica, visando 

de forma sucinta e analítica o papel do software da Google 

Earth. Resultados: Existem diversos países que se preocupam 

com o desmatamento, como o Brasil por exemplo, que possui 

uma das maiores coberturas vegetais e biológicas do planeta. A 

Amazônia é um exemplo de biodiversidade afetada pelo 

desmatamento, atualmente sua área é de aproximadamente 7,5 

milhões km² incluindo todo seus territórios pertencentes. 

Cálculos apontam que aproximadamente 12,5% da sua área 

esteja desmatada, por isso a sua fiscalização através de 

recursos humano é cada vez mais ineficiente, a fim de tentar 

combater e solucionar esses problemas, ambientalista e órgãos 

competentes estão utilizando do que há de mais avançado em 

tecnologia da informação e dos satélites como armas para 

combater o desmatamento. Um exemplo disso temos o 

Software da Google o Earth que é uma plataforma de 

monitoramento de ambiente de alta resolução terrestre, 

atrelado com um satélite nacional desenvolvido pelo Inep, de 

alta tecnologia que hoje ele trabalha monitorando o centro 
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regional da Amazonas e Belém do Pará. O satélite além de 

capturar as imagens ele, tem sensores que captura a energia 

eletromagnética, na qual aliada com o GPS e com o Google o 

Earth, fornecem um mapa do planeta com alta precisão e 

detalhes, onde essas imagens obtidas são enviadas por antenas 

que retransmite o material para os laboratórios, assim eles 

podem obter as coordenadas geográficas de tais locais de difícil 

acesso. No Brasil ele é muito utilizado para fiscalizar e 

combater os danos ambientas e patrimoniais. Essas imagens 

além de servir como meio de combate elas também serve como 

provas para em eventuais crimes. Conclusões: Portanto ao nos 

depara com as imagens capturadas pelos Google Earth e pelo 

satélite ajudam no monitoramento e controle do 

desmatamento, pois através dessas tecnologias o serviço de 

monitoramento na Amazônia criou agilidade depois que 

começaram a usar o software assim ajudando nas novas 

descobertas, isso significa que num futuro próximo veremos 

mais ferramentas para o combate ao desmatamento, 

proporcionando assim eficácia nos softwares de geotecnologia. 
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