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APRESENTAÇÃO 

 

O II 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 segunda edição, a temática é "Inovação" e uma 

novidade do evento será a promoção de uma Maratona 

Empreendedora, que também faz parte da programação dos 

participantes interessados.  

Um dos principais objetivos do II FASATEC está 

relacionado à importância do desenvolvimento de projetos e, 

também as apresentações dos trabalhos acadêmicos à 

comunidade acadêmica e local. O evento tem grande 

importância pois permite aos participantes um crescimento 

pessoal e, principalmente profissional. Além disso, é uma 

excelente oportunidade de divulgação dos trabalhos científicos 

dos nossos acadêmicos e importante para a disseminação de 

conhecimento e interação entre corpo docente e discente. 

Comissão Organizadora do II FASATEC 
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AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO CÓRREGO 

DAS MELANCIAS 

Ana Cristina Soares Ramos1; Ane Karoline Dourado Silva1; Maria Luiza Saraiva 

Dos Reis¹; Maria do Socorro Pereira Sousa ¹; Thiago Chaves Silva¹; Isabela Dias 

Moraes2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professor do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho, 

Mestre em Letras pela Universidade Estadual de Montes Claros. 

Introdução: A utilização inadequada dos recursos hídricos 

acompanhado do crescimento populacional e as alterações 

climáticas fazem com que preocupemos quanto à quantidade, 

qualidade e manutenção dos cursos d’agua, visto que a escassez 

é um problema vivenciado por grande parte da população, é 

preciso apresentar ações como forma de recuperação desse 

recurso que vem se tornando cada vez mais escasso na região. 

Objetivo: Analisar a situação atual do Córrego Melancias a fim 

de verificar as condições ambientais e assim sugerir formas de 

recuperação do córrego e da área ao entorno de forma a 

revitalizar o curso d'água, diminuindo o risco de inundações 

causado pelo acumulo de resíduos sólidos decorrente do 

descarte inadequado, melhorar o conforto térmico, com 

técnicas para aumente taxa de evapotranspiração da água para 

influenciar positivamente na qualidade de vida da população 

que vive no entorno.  Material e Métodos: A análise dos 

impactos foi feita com base em observação e registros das ações 

in loco. A fim de verificar o estado de conservação do córrego 

das melancias, foi utilizado o método de avaliação no qual 

consiste na observação de 13 parâmetros. Foi feito um estudo 

bibliográfico com a finalidade de apresentar estratégias que 
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minimizem os impactos ambientais sofridos.  Resultados: 

Através das análises dos impactos sobre o córrego das 

melancias foram observadas ações antropogênicas na área, 

assim como descarte inadequado de lixo no solo. Diante disto 

percebe se que a necessidade de intervenção é imediata, pois 

este cenário, aliado ao momento atual de escassez de água, traz 

reflexos ao córrego. A intervenção climática sobre os cursos 

hídricos é um fato de grande relevância social. Em situações 

extremas, pode comprometer a qualidade de vida e da 

conservação ambiental. É perceptível que não há nenhum tipo 

de medida para proteger a integridade do córrego uma vez que 

não foi feito manutenções periódicas quanto a preservação no 

seu entorno. Conclusão: Foi verificado que o córrego apresenta 

se em péssimo estado de conservação, sendo este reflexo 

principalmente dos impactos causados pelo apropriamento 

das áreas ao entorno, influenciando no clima da região e 

causando assim os danos presentes no ambiente. Contudo os 

resultados apresentados mostram que as ações antropogênicas 

e o lançamento de esgoto próximo a curso hídrico 

intensificaram a degradação deste. Conclui-se que mesmo 

havendo leis para impedir e mitigar esses impactos, as mesmas 

não são cumpridas.  Por fim destaca-se que a recuperação e a 

preservação não se dão apenas por ações de intervenção, é 

necessário estudos mais aprofundados e implantação de 

programa de educação ambiental com a comunidade a fim de 

preservar o córrego. 

 



14 
 

 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA NAS 

TORNEIRAS DOS BANHEIROS DAS FACULDADES SANTO 

AGOSTINHO, CAMPUS JK, VISANDO O SEU REUSO 

Geliade Pessoa Souza1; Laslie Kuerollaine Nunes de Almeida1; Júlia Gomes 

Pereira1; Fernanda Silva Aguiar 1; Sofia Liliane Guilhoto Amorim1; Emanuelle 

Ferreira Melo de Pinho2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² 2- Professora do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho.  Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, MG. 

Introdução: A água é caracterizada como sendo um recurso de 

grande importância para a manutenção da vida. Desse modo, é 

fundamental o desenvolvimento de medidas que visem o seu 

reuso, com objetivo de reduzir o desperdício de água tratada. 

Objetivo: Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é 

avaliar o consumo de água nas pias dos banheiros, com intuito 

de verificar a viabilidade de implantação de um sistema de 

reaproveitamento dessas águas para reutilização em vasos 

sanitários. Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido nas 

Faculdades Santo Agostinho no prédio das Engenharias, 

Campus JK, localizada na cidade de Montes Claros, no Estado 

de Minas Gerais. Foi realizada a medição do volume 

proveniente do jato d’água das torneiras das pias dos 08 

banheiros, com o uso de um cronômetro e um recipiente para 

medir o volume de água. Além disso, efetuou-se o 

levantamento do número de vezes que os banheiros são 

utilizados na chegada e no horário de intervalo no período 

noturno. Resultados: Com base nos resultados encontrados 

constatou-se que cada banheiro é utilizado entorno de 120 

vezes/dia, com um consumo de água nas torneiras de 
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aproximadamente 60 litros/dia. Apesar de ser um volume 

considerável de água, averiguou-se que a construção de 

reservatório para captação da mesma para o reuso em vasos 

sanitários seria inviável, tendo em vista que são consumidos 

cerca de 12 litros a cada descarga, pois os dispositivos dos vasos 

sanitários da instituição são antigos. Conclusão: Conclui-se que 

a implantação de reservatórios para captação de águas de pias 

dos banheiros seria inviável, pois o volume captado 

proporcionaria o uso dessas em apenas cinco descargas dos 

vasos sanitários. Inferiu- se também, que para a redução do 

consumo de água nos banheiros da instituição se faz necessário 

a substituição dos dispositivos de descargas existente por 

modelos mais modernos.  
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CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA EM QUADRAS ESPORTIVAS 

PARA USO EM JARDINAGEM 

Murilo Antônio Oliveira Ruas1*; Adenilton Rodrigues Souza 1; Peterson de Jesus1; 

Joao Paulo Pereira 1; Emanuelle Ferreira Melo de Pinho 2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² 2- Professora do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho, Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, MG. 

Introdução: Os sistemas de abastecimento de água nas zonas 

urbanas estão tornando-se insuficientes, devido ao aumento da 

demanda e crescimento populacional, sendo que, muitas 

regiões sofrem com à escassez de água e poluição dos recursos 

hídricos. A expansão das áreas urbanas altera a cobertura 

vegetal, diminuindo os recursos hídricos subterrâneos. Para 

mitigar tais impactos, é necessário que o ser humano adéque-

se e desenvolva novos métodos de captação. Objetivo: O 

projeto tem como objetivo captar e utilizar água da chuva em 

jardins. Material e Métodos: A área da pesquisa está localizada 

na Avenida Osmane Barbosa, 937 - JK, Montes Claros - MG, 

39404-006. Trata-se da quadra de esportes, no clube das 

Faculdades Santo Agostinho, Campus I JK Montes Claros. As 

dimensões da área são: comprimento 31,80m, largura 18,60m. 

Área total de 591,48 m². Resultados: Com os dados da área foi 

possível realizar o cálculo de coleta do sistema em anos. Por 

exemplo, com a precipitação do período de setembro de 2017 a 

março de 2018 a capacidade de coleta seria de 980mm=0,98 x 

591,48m², suficiente para acumular 89.572m³. Propõe-se que 

sob a quadra seja instalado um reservatório de 10.000 litros. 

Calhas de coleta podem ser feitas nas laterais de ambos os lados 
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da quadra e direcionadas para o reservatório por tubos de 

150mm com filtro de fibra, para retenção de partículas, e uma 

bomba sapo de 127 volts e capacidade de 1.000 litros por hora 

diretamente para o jardim. O custo dessa obra ficaria em torno 

de R$ 7.000,00 reais. Conclusão: Conclui-se que o trabalho 

apresenta um ganho ao meio ambiente, gerando uma economia 

significativa, sendo o reservatório capaz de irrigar o jardins e 

áreas do entorno por 4 meses. Pois, áreas impermeabilizadas, 

como quadras esportivas, impedem a infiltração da água ao 

subsolo e aumentam o escoamento superficial, o que possibilita 

as enchentes em áreas urbanas. A construção deste sistema de 

captação ajudaria as cidades do país. Com a construção desses 

sistemas em praça com atividades esportivas para manutenção 

de seus jardins durante todo ano. 
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CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA NAS EDIFICAÇÕES DAS 

FACULDADES SANTO AGOSTINHO 

Ernando Paulo Nogueira Silva1; Herik Willian Silva Amorim1; José Pereira Froes 

Junior1; Samara Karoline de Oliveira Santos1 Emanuelle Ferreira Melo de Pinho2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professora do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho.  

Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, MG. 

Introdução: A reutilização da água e os sistemas de coleta  

surgem como um meio de conservação da água e como 

alternativas para enfrentar a carência desse recurso. A 

reutilização de águas pluviais pode ser realizada através da sua 

captação por meio de calhas e armazenamento em 

reservatórios, tornando-se a edificação sustentável. Objetivo: 

Quantificar o potencial de coleta e armazenamento da água da 

chuva nas Faculdades Santo Agostinho. Material e Métodos: Foi 

realizado o levantamento da área de todas as edificações da 

faculdade através do Google Earth Pro, mensurando toda área 

de possível coleta da água e relacionando-a ao índice 

pluviométrico anual da região de Montes Claros. A partir 

desses dados, foi feito o cálculo do volume de chuva que pode 

ser captado por ano nas edificações estudadas. Resultados: 

Tem-se uma área total de 12.523,8 m² de área somando todas as 

edificações da faculdade. A região possui um índice 

pluviométrico médio de 938,9 mm de precipitação anual. O 

volume de água possível de se captar é de 11.758,596 m³ por ano, 

essa quantidade deve ser menor, pois para coleta de água da 

chuva, deve ser eliminada as primeiras horas de chuva, para 

que seja feita a limpeza do telhado, eliminando algumas 
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impurezas. A faculdade atualmente faz uso da água da Copasa 

e de poços artesianos, tendo uma média de consumo de 2733 m³ 

anual. A partir do volume de água anual, já citado 

anteriormente, tem-se uma captação de água mensal de 

aproximadamente 979,913 m³. Portanto, sugere-se a 

necessidade de criação de um reservatório para o 

armazenamento dessa água, levando em consideração a média 

mensal. Diante da alta capacidade de captação da água da chuva 

na faculdade, não seria viável economicamente coletar de 

todos os prédios, pois demandaria um custo alto para montar a 

estrutura de coleta, com canos, calhas e reservatório com 

dimensões muito grandes. Portanto com a coleta em apenas 

dois prédios (Prédio das Engenharias e prédio de laboratório de 

solos) tem uma capacidade de coleta de 2.389.5 m³ anuais, 

atendendo a demanda de água não potável que é utilizada na 

faculdade atualmente. Além de precisar de um reservatório 

com menor dimensões e uma fácil logística, pois os prédios são 

próximos. Conclusão: Perante o crescente interesse pelo 

aproveitamento da água da chuva, esta pesquisa propõe a 

utilização dessa água para fins não potáveis como: irrigação da 

horta, limpeza e jardinagem. Gerando assim, economia e 

diminuindo a grande demanda de água potável. 
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CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PARA FINS NÃO POTÁVEIS 

NAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO 

Leandro Lopes Cardoso.1; Claudiney Emilio Silva.1; Larissa Luanda dos Santos.1; 

Emanuelle Ferreira Melo de Pinho2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professora do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho.  

Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, MG. 

Introdução: A disseminação de informações referentes ao risco 

de escassez de água têm aumentado à conscientização da 

população com relação à utilização desse recurso.  A captação 

direta de água pluviais nas edificações pode ser considerada 

como uma fonte alternativa, reduzindo a demanda dos 

sistemas públicos de abastecimento e proporcionando uma 

economia financeira. Objetivo: Avaliar o potencial de 

aproveitamento de água da chuva para o consumo não potável 

no prédio das Engenharias das Faculdades Santo Agostinho, 

Campus JK. Material e Métodos: Foi realizada uma pesquisa 

quantitativa do consumo de água diário em todos os banheiros 

do prédio de engenharias para o levantamento do volume total 

gasto anualmente nos banheiros da edificação em estudo.  Além 

disso, foi verificada a área de captação da água pluvial, que 

apresenta uma área de 1320m² e também o índice 

pluviométrico dos últimos 10 anos da cidade de Montes Claros 

(2008 a 2017) que apresentou uma média de 1020,7mm de 

chuva. Esses parâmetros foram utilizados para os cálculos do 

volume de água coletado e dimensionamento de reservatório 

de água de chuva. Resultados: É possível acumular 1.347,32 m³ 

de água de chuvas por ano. Para esse volume coletado, a 
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dimensão necessária para o reservatório de armazenamento, 

levando em consideração os 20% de perda é de 

23,5mx23,5mx2,9m. O consumo de água dos banheiros, no 

período noturno, durante todo o período letivo, representa um 

volume de 1.913 m3 de água, desta forma a diferença de água 

captada das chuvas e o consumo dos banheiros (tendo como 

segunda opção de uso os hidrantes do sistema de incêndio), 

viabiliza os investimentos na execução do projeto de captação 

de água das chuvas. Conclusão: Conclui-se que captar água da 

chuva no prédio das engenharias das Faculdades Santo 

Agostinho representa uma economia de 70% do volume 

utilizado nos banheiros durante todo o período letivo. A 

construção do reservatório de concreto armado custa em 

média 155 mil reais e, tendo em vista uma economia anual de 

102.873,60 mil reais, é viável a longo prazo a construção do 

reservatório, levando em consideração a economia financeira 

gerada e por ser uma prática ecologicamente correta de 

aproveitamento de recurso hídrico. Com a construção desse 

reservatório é possível ainda a redução de escoamento 

superficial concentrado e alagamentos no campus JK. 
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NO PRÉDIO DAS ENGENHARIAS 

DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO CAMPUS - JK 

Amanda Thaís Leite Silva¹; Antônio Júnio Leite¹; Luiz Otávio Oliveira Santos¹; 

Mateus Amaral Gomes¹; Emanuelle Ferreira Melo de Pinho². 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho, Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. 

Introdução: Tendo em vista a grande importância do reuso 

hídrico, hoje em dia a prática da captação e utilização da água 

pluvial não é muito recorrente, e sendo uma prática de grande 

eficácia para o reuso d’água este presente artigo aborta o reuso 

hídrico através da captação de água pluvial, onde será coletada 

na área do prédio das Engenharias da Faculdades Santo 

Agostinho JK, através de calhas e devidamente direcionadas 

por tubulações até um reservatório. Objetivo: Reuso hídrico da 

água pluvial da área do prédio das Engenharias da Faculdade 

Santo Agostinho Campus Jk, para regar a área verde da 

faculdade e limpeza da mesma. Material e Métodos: Este estudo 

se baseou na pesquisa descritiva, para que se contemple o seu 

propósito, é necessário a realização de obras de infraestrutura, 

como: Construção de um reservatório com capacidade para 

2000 m³, desvio da tubulação da calha para o mesmo e uma 

bomba para realizar o bombeamento da água que seguirá por 

tubulações devidamente direcionadas até cada área onde será 

utilizada. Foi também de suma importância a ferramenta 

GOOGLE EARTH PRO. Resultados: A reutilização da água 

pluvial através da coleta em calhas é uma forma bastante eficaz 

para economizar a água, assim embasados nestes dados feitos 
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através de pesquisas na internet e em artigos científicos, 

também com a associação deste método com os dados 

pluviométricos da região central de Montes Claros, onde foi 

apontado uma média pluviométrica entre 2005 e 2017 de 938,9 

mm/Ano, o que significa 938,9 litros por m² , assim, este dado 

associado com a área do referido prédio com cerca de 1.860 m² 

é igual a 1.746.354 L/Ano, ou seja, são 1.746.354 L por ano que se 

economizará para regar a área verde da faculdade e limpeza da 

mesma. Conclusão: Com a realização deste estudo, foi notória a 

eficácia do método de captação de água pluvial. Assim pode-se 

concluir que, com a implantação deste método tão simples, 

será possível economizar recursos financeiros, além da 

conservação desse recurso natural que é de extrema 

importância para a humanidade e que cada vez mais esta se 

torna um bem mais escasso. 
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IMPACTOS DA AÇÃO ANTRÓPICA SOBRE O CURSO HÍDRICO 

BICANO NA ÁREA URBANA DE MONTES CLAROS 

José Geraldo Marinho1; Bruno Garcia1; Lucas Viana1; Thiago Gonçalves Silva2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professor do Departamento Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; Mestre em Ciências Biológicas. 

Introdução: O processo de ocupação dos centros urbanos tem-

se acelerado na últimas décadas. Houve um vertiginoso fluxo 

de saída de pessoas dos campos rumo as cidades em todo o país; 

e no Norte de Minas essa tendência de migração da população 

foi acompanhada, sobretudo a partir da década de 1970 com a 

chegada da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste) que propiciou o processo de desenvolvimento 

industrial da região, em especial em Montes Claros. A alteração 

no ritmo e estruturas urbanas acarretou uma série de impactos 

ambientais na ocupação dos solos e utilização dos recursos 

hídricos, visto que, não veio acompanhado de medidas de 

organização do espaço urbano pelo poder público municipal. A 

lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, a qual institui o código 

florestal brasileiro, dispõe   sobre a proteção da vegetação 

nativa e estabelece normas gerais para áreas de preservação 

permanente. Nela, definem-se como áreas de preservação 

permanente (APP) as áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa. Objetivos: Discutir os principais impactos 

ambientais sobre o córrego Bicano, relativos a ocupação e ação 

antrópica sobre o mesmo. Materiais e Métodos: O Estudo foi 

realizado por meio de visita a campo (in loco) para registros 

fotográficos dos impactos, sendo os dados coletados 
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correlacionados em uma Matriz de Impactos. Resultados: Foi 

observado ao longo do rio, decorrente da ocupação humana 

aliada às péssimas condições de infraestrutura e saneamento 

da região, alguns fatores impactantes como a retirada da 

cobertura vegetal natural, alterando o sistema de infiltração e 

drenagem natural do rio, acarretando um escoamento 

superficial que provoca inundações nos períodos mais 

chuvosos; As áreas no entorno do rio estão sendo utilizadas 

como depósitos de resíduos sólidos, que contribui para o 

aumento da poluição do rio e constitui grave ameaça à saúde 

pública; A pavimentação das vias no entorno do rio, bem como 

a sua canalização e estreitamento, constituem as principais 

causas das recorrentes enchentes que assolam os moradores 

locais. Conclusões:  Faz-se necessário um planejamento 

municipal que tenha por base a adaptação à legislação 

ambiental vigente, relacionando o crescimento urbano sob 

uma ótica respeitosa ao meio ambiente, promovendo uma 

infraestrutura urbana entrelaçada à gestão ambiental, para que 

se possa prevenir e mesmo corrigir qualquer alteração 

catastrófica ao meio natural. 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Milton Ferreira1; Marco Tulio1; Thales Plácido1; Uedevan Martins1; Victor Ribeiro1; 

Thiago Gonçalves Silva2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho, 

Mestre em: Ciências Biológicas pela: Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Educação ambiental são processos nos quais 

indivíduos e coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competência voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. Sendo assim educação ambiental forma 

indivíduos preocupados com o meio ambiente e preservação, 

utilização dos seus recursos de forma sustentável. Portanto, 

falar sobre Educação Ambiental é falar sobre educação 

acrescentando uma nova dimensão: a dimensão ambiental, 

contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar 

vinculada aos temas ambientais e globais. A educação 

ambiental tenta despertara consciência de que o ser humano é 

parte do meio ambiente, tentando superar a 

visão antropocêntrica, que fez com que o homem se sentisse 

sempre o centro de tudo, esquecendo a importância da 

natureza, da qual é parte integrante.  Os impactos causados 

pelo crescimento populacional, urbanização, industrialização, 

desmatamento, poluição, dentre outros, abrigam o mundo a 

refletir sobre a necessidade de impulsionar a educação 

ambiental. Objetivos: Observar o papel da educação ambiental 

e como ela influencia nos impactos ambientais positivos e 
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negativos, a respeito do meio ambiente e discutir sobre as 

formas de conscientização das pessoas, para se viver de forma 

mais sustentável, desde o cidadão civil até as empresas e 

indústrias. Material e Métodos: Este trabalho foi realizado por 

meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema proposto. 

Resultados: Todas as ações do homem geram impacto 

ambiental em maior ou menor escala: o consumo, a evolução 

das cidades, a criação de novas tecnologias e até mesmo a 

preservação de uma floresta e de animais em risco de extinção, 

o fato é que todas as ações antrópicas modificam as condições 

do meio ambiente. O processo de educação ambiental no Brasil 

e no Mundo ainda não é levado tanto a serio e não se vê 

incentivo por parte dos governos e os meios de comunicações 

para promover essa politica de Educação Ambiental para ser 

ter uma condição de vida sustentável. Conclusões: Foi 

observado que processo de educação ambiental é de grande 

relevância para conscientização das pessoas em relação ao 

meio ambiente, para frear os processos de degradação sobre o 

meio, mas não há um grande incentivo sobre esse tema. 
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PROJETO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO 

Haynara Leal Brandão; Lilian Aparecida Vieira; Ronan Túlio Nobre; Sarah Lauton 

Lopes; Valeriano Fernandes da Silva Filho; Emanuelle Ferreira Melo de Pinho2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professora do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho, 

Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, MG. 

Introdução: A água, recurso natural indispensável para 

sobrevivência de qualquer tipo de vida, apesar de abranger 70% 

da superfície do planeta Terra, cerca de 97% desta abrangência 

é constituída pelos mares e oceanos. Dos 3% restantes para 

água doce, 69% está em estado sólido nas calotas polares, 18% 

em águas subterrâneas, 7% em rios e lagos e 4% presente na 

umidade do ar. Ao analisar tais fatos disponibilizados pelo 

Ministério do Meio Ambiente e a presente situação de usos 

inadequados e desperdício dos recursos hídricos, além da 

escassez de água vivida atualmente, tem-se a necessidade 

imediata de propostas e execução de projetos que solucionem 

ou mitiguem esta insuficiência hídrica. Objetivos: Este trabalho 

tem por objetivo sugerir um método de reaproveitamento de 

água nas Faculdades Santo Agostinho – Campus JK, através de 

captação de água da chuva. Material e Métodos: Fez-se estudos 

bibliográficos e consulta à gestão da faculdade para aquisição 

de dados. Através das calhas já instaladas no prédio da 

coordenadoria, localizado nas Faculdades Santo Agostinho, 

será feita a implantação de canalização, direcionando a água 

coletada até caixas de PVC, instaladas no espaço da horta da 

faculdade, usadas como reservatórios. A água coletada será 
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utilizada para promover a irrigação dos canteiros e lavagem de 

materiais usados na horta. Para calcular o volume do 

reservatório foi usado o Método Prático Brasileiro (Método 

Azevedo Neto). Resultados: O método estudado pode fazer a 

captação de cerca de 150 litros de água para cada m² do telhado, 

dependendo do nível de precipitação da chuva. A área de coleta 

é de 248m², e os canos usados serão de 100mm de diâmetro. A 

precipitação média anual na cidade é de 938mm. O volume 

anual pode chegar a 48 mil litros captados, uma média de 4075 

litros ao mês. Sendo necessário utilizar um reservatório de 

5000 litros. Conclusões: Com isso, verifica-se que a medida 

proposta possui sustentabilidade hídrica e econômica, sendo 

satisfatória a capacidade de coleta e reutilização da água da 

chuva. Podendo-se ainda, promover a expansão do sistema 

para outros prédios, aumentando o volume coletado, e 

abranger outras formas de utilização para a água coletada. 
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

PARA TRATAMENTO DE CHORUME EM ATERRO SANTÁRIO 

Cimaria Silva Barbosa1; João Lucas Fortes Lopes1; Jusciele Vieira da Silva1; 

Thayná Aparecida Oliveira Almeida1; Yuri Ribeiro Mendes1. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho. 

Introdução: As atividades humanas relacionadas à produção e 

ao consumo dos mais diversos materiais têm promovido uma 

crescente geração de resíduos. Isso enfatiza a magnitude dos 

problemas na área de resíduos sólidos urbanos e a necessidade 

de realização de trabalhos técnico-científicos para o 

equacionamento deste problema, e, particularmente no que 

tange ao tratamento de resíduos sólidos urbanos em aterros 

sanitários, com produção de lixiviados. Objetivo: Propor 

implantação de Lagoas de Estabilização para o tratamento de 

chorume gerado no aterro sanitário da Via Solo Engenharia 

Ambiental, localizado na zona rural de Montes Claros-MG. 

Material e Métodos: Foi realizada uma visita ao aterro sanitário 

da Viasolo para levantamentos de dados para desenvolvimento 

deste trabalho. Para determinar os tipos de lagoas a serem 

adotados como propostas de tratamento do chorume gerado no 

aterro foram realizadas pesquisas em bibliográficas, com base 

em materiais já existentes como livros e artigos científicos 

disponibilizados em bibliotecas e redes eletrônicas.  Foram 

utilizadas equações para dimensionamento das respectivas 

lagoas de estabilização; lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e 

lagoa de maturação. Resultados: Conforme os resultados 

obtidos pelos cálculos de dimensionamento das lagoas de 
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estabilização, apresentaram-se eficiência capaz de promover 

degradação da materia orgânica presente no chorume, de 

acordo previsto na literatura técnica. Conclusão: A 

complexidade do chorume torna difícil a determinação de 

técnicas efetivas de tratamento e não necessariamente a 

técnica adotada para determinado aterro será aplicável a 

outros.  Assim a implantação das lagoas de estabilização, 

poderá vim a ser uma alternativa eficaz para o tratamento do 

chorume, uma vez que, de acordos os resultados obtidos, 

apresenta-se eficiência considerada e diversas vantagens. 
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Milton Ferreira1; Marco Tulio1; Thales Plácido1; Uedevan Martins1; Victor Ribeiro1; 

Thiago Gonçalves Silva2. 

¹ Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo 

Agostinho; 

² Professor do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária das Faculdades Santo Agostinho, 

Mestre em Ciências Biológicas pela Faculdade Santo Agostinho. 

Introdução: Para a Física, a energia está associada à capacidade 

de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. 

De acordo com as leis da física, a energia não pode ser criada, 

mas apenas transformada (primeiro princípio da 

Termodinâmica), nas quais pode ser citada a energia cinética, 

térmica, química, eólica, elétrica, solar e nuclear. A energia 

fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de radiação 

solar.  O processo de conversão da energia solar utiliza células 

fotovoltaicas (Normalmente feitas de silício ou outro material 

semicondutor). Quando a luz solar incide sobre uma célula 

fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor são postos 

em movimento, desta forma gerando eletricidade. Desde sua 

fabricação, instalação e sua disposição final Como qualquer 

ação antrópica geram impactos ambientais positivos e 

negativos no meio físico, biótico, socioeconômico. Segundo 

Resolução CONAMA nº 279/2001 estabelece procedimentos 

para licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto 

ambiental na sua instalação. Objetivos: Avaliar a eficiência do 

sistema de produção de energia fotovoltaica. Material e 

Métodos: O trabalho foi realizado por meio de pesquisa in loco 

em empresa do ramo fotovoltaico. Resultados: Um sistema 
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fotovoltaico conectado à rede tem uma vida útil de 30 a 40 anos, 

para o sistema mais moderno, sendo que a maioria dos painéis 

fotovoltaicos tem garantia de 25 anos para produção de pelo 

menos 80% da potência nominal. Já os inversores possuem uma 

vida útil esperada de 10 a 15 anos, podendo ser trocados. Algum 

micro inversor tem vida útil maior, podendo chegar a 25 anos. 

As vantagens desse sistema e a diminuição do consumo da 

energia tradicional a passa a produzir sua própria podem 

reduzir até 80 % da fatura, além de ser uma energia limpa. O 

seu custo para instalar em uma residência construída para 

quatro pessoas que consomem por volta de 220 kWh o mesmo 

varia em torno de R$ 11.000,00. Conclusões: Foi verificado que 

sistema de produção de energia fotovoltaica tem custo elevado 

e menos inviável para população de classe baixa, pois não a 

nenhum incentivo por parte do governo, mas é uma fonte de 

energia limpa e sustentável que seria de grande ajuda para o 

meio Ambiente. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM 

UMA COMUNIDADE RURAL NO NORTE DE MINAS GERAIS 

Henrique de Souza Rodrigues1; Gabrielly Silva Cangussu1; Hugo Aquino Morais1; 

Yane Mota Félix Vieira1; Zachio Franscisco Vieira Barbosa1; Carolina Oliveira 

Santos2. 

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

² Engenheira Química, Especialista em Recursos Hídricos e Ambientais. Professora das 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A falta dos serviços públicos de saneamento básico 

impacta na saúde pública, nas questões ambientais e 

socioeconômicas. Apesar dos avanços tecnológicos, é evidente 

em diversas regiões do Brasil a lentidão com que avança os 

serviços de água e esgoto devido à falta de estímulo ao uso de 

tecnologias compatíveis com os níveis exigidos de qualidade e 

segurança na prestação dos serviços. Objetivos: Assim, o 

presente artigo aborda um estudo de caso realizado em uma 

comunidade rural no município de Montes Claros – MG com a 

finalidade de analisar a infraestrutura e prestação dos serviços 

de saneamento básico, apresentando uma proposta para 

melhoria do saneamento da comunidade. Material e Métodos: 

Para tanto, foram levantadas informações com os moradores, 

coletada amostra de água do poço tubular profundo para 

análise de potabilidade e visita de campo no entorno da 

comunidade. Resultados: Os resultados demonstram que não 

há saneamento básico na comunidade rural, os resíduos 

gerados são queimados pelos próprios moradores, a água é 

extraída de poços particulares sem tratamento e o esgoto é 

depositado em fossas negras. Na análise de potabilidade da 

água do poço tubular encontrou-se indícios de contaminação 
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microbiológica por E. coli, tornando-a imprópria para o 

consumo. Conclusão: Para minimizar os impactos no meio 

ambiente e na saúde os moradores da comunidade podem 

ferver a água e utilizar filtros, manter os recipientes de coletas 

e armazenamentos esterilizados, procurar os órgãos 

responsáveis para realizar a coleta de resíduos sólidos na 

região e implantar um plano gestor de saneamento, desse 

modo melhorando as condições de saúde da população.  
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ANÁLISE DO DESLOCAMENTO DE UMA VIGA DE MADEIRA 

BIAPOIADA ATRAVÉS DO TEOREMA DE CASTIGLIANO 

Gabrielly Silva Cangussu1; Henrique de Souza Rodrigues1; Hugo Aquino Morais1; 

Yane Mota Félix Vieira1; Zachio Francisco Vieira Barbosa1; Álvaro Barbosa de 

Carvalho Junior2. 

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

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

Engenharia Mecânica pela Universidade UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. 

Introdução: Com o intuito de relacionar os conhecimentos 

teóricos adquiridos na disciplina de Resistência dos Materiais 

com situações reais em práticas de campo, os acadêmicos do 

5°periodo do curso de Engenharia Civil das Faculdades Santo 

Agostinho foram motivados a construir uma maquete para o 

estudo do deslocamento e inclinação de elementos estruturais 

em barra submetidos à uma carga concentrada. Objetivos: 

Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo a realização 

de um experimento para comprovação e viabilidade do 

teorema de Castigliano aplicado ao cálculo do deslocamento 

em vigas de madeira. Material e Métodos: Para calcular o valor 

do deslocamento, uma barra de madeira de eucalipto com 1200 

mm de comprimento e seção transversal aproximada de 

diâmetro de d mm foi instalada na condição biapoiada. A 

condição biapoiada foi obtida com um apoio fixo e outro apoio 

móvel nas extremidades. A barra de madeira foi posicionada 

horizontalmente. Em seguida, uma carga concentrada de P 

Newtons foi aplicada no meio da haste para favorecer um 

deslocamento vertical para baixo. O valor do deslocamento foi 

medido por meio de uma marcação com régua sobre uma escala 

graduada situada perpendicularmente ao deslocamento da 
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barra. Resultados: O resultado do deslocamento foi comparado 

com aquele calculado por meio da equação de derivadas 

parciais descrita pelo método de Castigliano. Como resultado 

foi possível constatar que o valor do deslocamento medido 

através do experimento com a barra de madeira foi muito 

próximo do valor estimado pelo método de Castigliano. 

Conclusão: O resultado desse estudo mostrou a viabilidade do 

teorema de Castigliano para o cálculo do deslocamento ou 

inclinação em elementos estruturais reais, sendo os valores 

encontrados aplicados na prevenção de patologias decorrentes 

do excesso de carga. Também foi possível constatar que as 

derivadas parciais do método de Castigliano favoreceram um 

resultado rápido, preciso e mais eficiente, quando comparadas 

com outros métodos, que utilizam equações diferenciais de 

segunda ordem descritas pelas integrais de linha elástica. 
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CONDIÇOES DO SANEAMENTO BÁSICO EM UMA COMUNIDADE 

RURAL PROXIMO AO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 

SILVA, Gelson Araújo da¹; FELISBERTO, Jadher dos Santos¹; SIMÕES JUNIOR, 

Rogério¹; SOUZA, Mércy Aline de¹; LESBOA, Silene Coutinho¹; BONFIM, 

Wenderson Ferreira¹; SANTOS, Carolina Oliveira2. 

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

² Engenheira Química, Especialista em Recursos Hídricos e Ambientais. Professora das 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O saneamento ambiental inadequado é uma das 

principais causas de degradação do meio ambiente e de 

proliferação de doenças. Em decorrência do aumento 

populacional nos últimos séculos e a mudança constante nos 

padrões de vida, existe um grande número de habitantes sem 

saneamento, mesmo sendo um direito garantido na Lei de 

Saneamento Básico, onde estabelece que todos tem o direito 

em abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

Sendo essencial para a saúde e bem estar da população, sua 

ausência ou deficiência, acarreta uma série de problemas 

ambientais, tanto em comunidades rurais quanto urbanas. 

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo levantar a situação 

do saneamento básico em uma comunidade localizada a 40 KM 

de Montes Claros/MG, bem como sugerir medidas que venham 

minimizar os danos e impactos causados na saúde pública e no 

meio ambiente. Material e Métodos: Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa de campo na referida comunidade rural, a fim de 

colher dados e informações de cunho qualitativo sobre o 
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saneamento, bem como as medidas utilizadas pela população 

local. Resultados: Na comunidade observou-se que as 

residências são atendidas com águas captadas de poços 

artesianos, armazenadas e distribuídas sem nenhuma forma de 

tratamento. As águas servidas são destinadas em fossas negras. 

Os resíduos sólidos são descartados de forma inadequada, 

queimados e descartados em buracos, grotas a céu aberto. 

Conclusão: Concluiu-se que, como forma de amenizar os 

impactos causados ao meio ambiente e a população local, a 

fossa séptica passa a ser uma alternativa viável, devido ao custo 

relativamente baixo e ecologicamente correto. Além de criação 

de eco pontos para recolhimento dos resíduos sólidos e 

destinação ao local correto pelo órgão responsável. 
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LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM 

SÃO JOÃO DO PACUÍ/MG 

Leal, G. P.¹; Passos, E. P. D.1, Lafetá, R. M.1; Santos, C. O. 2. 

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

² Engenheira Química, Especialista em Recursos Hídricos e Ambientais. Professora das 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Os serviços de saneamento básico são essenciais 

para a saúde e bem estar da população, sua falta acarreta uma 

série de problemas, como riscos à saúde da população com 

doenças de vários tipos, tanto nas áreas urbanas quanto nas 

rurais. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo levantar 

dados sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manejo de resíduos sólidos em um município no norte de 

Minas Gerais, bem como apontar possíveis medidas para evitar 

ou minimizar os impactos a população local e ao meio 

ambiente. Material e Métodos: Para tanto, foi realizada 

pesquisa de campo no Município de São João do Pacuí/MG, a 

fim de coletar dados e informações de cunho qualitativo sobre 

o saneamento básico na cidade. As coletas e análises de dados 

foram orientadas pelas lei do saneamento básico. Resultados: 

Na região observou-se que todas as residências são atendidas 

por água de um poço tubular comunitário, entretanto, a agua 

captada não passa por nenhuma forma de tratamento. As águas 

negras de todas as casas visitadas vão para a fossa negra, já as 

águas cinzas de seis residências são depositadas diretamente 

sobre o solo. Verificou-se, ainda, que o município possui coleta 

de resíduos sólidos, que são destinados ao lixão, sendo 

queimados ou enterrados. Conclusão: Concluiu-se que, como 
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forma de amenizar os impactos causados ao meio ambiente e 

possivelmente a população local, a população deve ser 

sensibilizada a realizar a ligação na rede coletora, uma vez que 

o município possui sistema de esgotamento sanitário com 

estação de tratamento de esgoto é uma alternativa de custo 

relativamente acessível que evitaria que os dejetos 

contaminem o solo e corpos d'água. E a instalação de um 

clorador no poço tubular, como forma de tratar a água no 

município. Como também a separação, reaproveitamento 

econômico e coleta dos resíduos sólidos, por parte dos 

moradores e município, e a construção uma usina reciclagem 

para os recicláveis. 

 

  



44 
 

 

POTENCIALIDADES DE USO DO SILICATO DE CÁLCIO 

(CaSiO3:Cd) PARA MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO UV EM 

TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Carolina dos Santos Silva1; Nara Miranda de Oliveira Cangussu2; Álvaro Barbosa 

de Carvalho Júnior3. 

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

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

Segurança do Trabalho pelas Faculdades Integradas Pitágoras; 

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

Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pernambuco. 

Introdução: A instrumentação necessária para o 

monitoramento da exposição ocupacional à radiações 

ultravioletas (RUV) constitui ainda um grande obstáculo, assim 

como a calibração e a intercomparação das medições desses 

instrumentos. Isto porque existem diferenças entre os tipos de 

equipamentos, fabricantes e modelos, que dificultam uma 

padronização universal para a realização de medidas de 

intercomparação. Com a falta de padronização para essas 

medidas e alto custo de aquisição de equipamentos de medição 

da radiações ultravioletas (RUV), o uso de materiais 

termoluminescentes (TL) tornou-se uma opção viável, por 

possuir características apropriadas para a dosimetria dessas 

radiações e por possuir baixos custos de investimento. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é apresentar as 

potencialidades do uso de Silicato de Cálcio dopado com 

Cádmio para uso como dosímetros TL. Material e Métodos: 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram cedidas 

pastilhas de Silicato de Cálcio dopado com Cádmio, pelo 

Laboratório de Cristais Iônicos Filmes Finos e Datação – 

LACIFID, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo – 
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IF/USP. A produção das pastilhas foi realizado no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo-SP. 

Após receber as pastilhas, as mesmas foram submetidas a 

tratamento térmico para esvaziamento de níveis de energia e 

logo após à exposição UV artificial, durante tempos variados. 

Posteriormente foram realizadas leituras TL em 

fotomultiplicadora em comprimento de ondas compreendido 

entre entre 400 e 700 nm. Resultados: Após a leitura foi possível 

obter a Curva TL, a Curva de Calibração, a Cinética de Pico e 

comparar as propriedades dosimétricas do Silicato de Cálcio 

dopado com Cádmio com os dosímetros comerciais 

frequentemente utilizados. Conclusão: Com os resultados 

obtidos é possível verificar que o CaSiO3:Cd, apresenta resposta 

TL adequada para ser utilizado como dosímetros 

termoluminescente para monitoramento de radiação UV em 

trabalhadores da Construção Civil. 
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SITUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA COMUNIDADE 

PERNAMBUCO, MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG 

Benfica, Fernanda¹; Silva, Gilson Lopes da¹; Silva, João Pedro de Oliveira¹; 

Pereira, Rodrigo Rodrigues¹; Silva, Lucas Willian Carvalho¹; Santos, Carolina O.2. 

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

² Engenheira Química, Especialista em Recursos Hídricos e Ambientais. Professora das 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O atendimento relacionado ao abastecimento de 

água vem crescendo consideravelmente no Brasil, entretanto, 

em relação à rede sanitária de coleta de esgoto é lento e 

ineficiente. No Brasil, o saneamento básico é um direito 

assegurado pela Constituição e sua lei específica trata os 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas 

pluvial urbanas também como direito universal. Objetivos: 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar, 

identificar e propor soluções para o sistema de esgotamento 

sanitário, da comunidade do Pernambuco na cidade de 

Pirapora-MG, assegurando menor poluição ambiental e 

favorecendo melhores condições de saúde. Material e Métodos: 

O estudo de caso foi realizado na comunidade de Pernambuco, 

que fica localizada no município de Pirapora/MG, e esta a 8 km 

de distância do centro da cidade à margem direita do Rio São 

Francisco. As técnicas utilizadas como coleta de dados foi visita 

e a observação em campo das situações referente ao 

saneamento básico que ocorrem na comunidade. Resultados: 

Como constatação, a comunidade não é atendida por um 

sistema de afastamento de esgotamento sanitário conforme 
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prever as legislações. Uma alternativa para a comunidade é a 

implantação da rede de esgoto para atendimento das 

residências com adesão integral e a construção de uma estação 

elevatória para bombeamento até a ETE, uma vez que o 

emissário de esgoto proveniente da cidade passa no interior da 

comunidade, o que impossibilita o uso dessa tubulação para a 

coleta do esgoto produzido na comunidade. Conclusão: Diante 

do exposto, pode-se concluir que a população utiliza-se da 

prática mais rudimentar de afastamento de esgoto, devido 

também à falta de compromisso do poder público para 

direcionamento de investimentos naquela região, um retrato 

do que acontece na maioria das regiões periféricas e 

comunidades rurais da região e do Brasil. 
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA SUSTENTÁVEL 

Ladeia, Emille Narciso1; Gonçalves, Ian Lucas Andrade1; Lopes, João Victor 

Pereira1; Cardoso, Josffy Luana Gomes1; Morais, Robson Almeida1; Bahia, 

Vanderlei Lopes 2. 

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

² Professor das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em Eletrônica de Potência pelas 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: É de grande importância o tema geração de energia 

e principalmente formas de energia limpa, assim como fontes 

de energias renováveis (a água, o vento, o sol e as marés). Deste 

modo, a busca por formas mais efetivas de sustentabilidade, 

aliada a novas tecnologias e descobertas, propôs a geração de 

energia através de piezoelétricos. A piezoeletricidade é uma 

propriedade apresentada por alguns materiais que, quando 

submetidos a uma pressão externa, sofrem uma leve 

deformação de acordo com o material utilizado, gerando uma 

diferença de potencial (ddp), tornando-se eletricamente 

polarizados. A esse fenômeno dá-se o nome de efeito direto, e a 

energia gerada pode ser conduzida e utilizada para diversos 

fins. Objetivo: Utilizando-se dos materiais piezoelétricos, o 

propósito é criar um dispositivo para a geração de energia 

sustentável, com finalidade de alimentar ou recarregar 

dispositivos móveis, ou mesmo bicicletas elétricas permitindo 

maior autonomia na sua utilização. Material e Métodos: Para 

construção do protótipo será criado um sistema com pastilhas 

de piezoelétricos dispostas em série e paralelo, com o objetivo 

de obter a tensão desejada. O desafio será elevar a tensão 

gerada para alimentar ou recarregar os dispositivos, tendo em 
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vista que, quando dispostos nessas condições, o material 

apresenta característica resistiva, perdendo parte do seu 

potencial de geração. Resultados: O resultado desejado é que o 

circuito de piezoelétricos gere energia com nível de tensão 

próxima de 2V, possibilitando assim uma eficiência suficiente 

para sua utilização. Conclusão: Os materiais piezoelétricos têm 

se apresentado como opção para geração de energia 

sustentável, de baixo custo e limpo e, com a comprovação da 

metodologia utilizada, bem como o desenvolvimento das 

tecnologias, será possível aprimorar a utilização dos 

piezoelétricos como fonte de energia eficaz para aumento da 

autonomia de dispositivos móveis e das bicicletas elétricas. 
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DIFERENÇAS ENTRE OS MOTORES A REAÇÃO EMPREGADOS 

NOS HELICÓPTEROS HELIBRAS AS350B2 E B3E: TURBOMECA 

ARRIEL 1D1 E ARRIEL 2D 

Elton Gomes Novais Júnior1; Vinícius Samuel Pereira Silva2. 

¹ Aluno do Curso de Pós-graduação em Engenharia de Manutenção Aeronáutica pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 

² Especialista em Gestão de Manutenção de Aeronaves, pós-graduando em Engenharia 

Aeronáutica- Manutenção de Sistemas Aeronáuticos pela PUC e discente do Mestrado em 

Engenharia Mecânica da UFMG. 

Introdução: Historicamente o fator primordial para a evolução 

tecnológica das aeronaves de asas rotativas, está relacionado 

com a eficácia e as conformações dos motores aeronáuticos, 

que além da confiabilidade técnica deve ser formado por 

materiais leves, ter uma alta eficácia energética e baixa 

manutenção. Essa demanda só começou a ser minimizada com 

a concepção dos primeiros motores a gasolina pelo Homem. 

Pela confiabilidade, passaram a ser imediatamente adotados 

nas máquinas voadoras. Posteriormente, substituídos pelos 

motores à reação, melhorando também a dinâmica de voo. 

Atualmente no Brasil, o helicóptero Helibrás AS350B2 e o 

Helibrás AS350B3e são considerados uma das máquinas mais 

versáteis e adaptadas à realidade do mercado interno. São 

oferecidas, respectivamente, com os motores Arriel 1D1 e Arriel 

2D, este diferente de seu antecessor, contém um Sistema de 

Controle Digital de Combustível no lugar da Unidade de 

Controle de Combustível dentre outras particularidades. 

Objetivos: Diferenciar as principais características dos motores 

Arriel 1D1 e Arriel 2D. Metodologia: Para esta pesquisa foi 

baseada na análise de revisão bibliográfica, manuais oficiais 
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dos seus fabricantes e dos conhecimentos técnicos científicos 

originados da prática de manutenção. Resultados: Tanto as 

turbinas Arriel 1D1 como a Arriel 2D, apresentam a mesma 

dinâmica básica de funcionamento. Entretanto com notórias 

modificações em seus módulos e a presença da Unidade de 

Controle Digital do Motor, a qual faz o controle automático do 

motor e a Unidade Dosadora de Combustível nos motores Ariel 

2D que é feito de forma mecânica. Dessa forma é notória uma 

melhora na eficiência energética, e em caso de pane nos 

motores Ariel 2D, o controle automático de combustível é feito 

pela EBCAU (Unidade Auxiliar de Controle de Emergência do 

Motor), que realiza a função de regulação de emergência 

simplificada. Conclusão: As adaptações eletrônicas nos 

motores aeronáuticos promovem maior eficácia energética e 

prometem maior confiabilidade técnica e segurança em voo 

devido a evolução da automação eletrônica de seu 

funcionamento. 
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DISPOSITIVO DETECTOR DE NEUTRO E ATERRAMENTO 

Alex Nunes de Sousa¹; Gilmar Silva Soares¹; Cássio Alex Silva Alves1; Carlos 

Tadeu Lima1; Matheus Ramos Botelho1; Vanderlei Lopes Bahia². 

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

² Professor das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em Eletrônica de Potência pelas 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Não só no Brasil, mas em todo mundo, estudiosos 

e pesquisadores buscam novas tecnologias para criação de 

novos dispositivos. Dentre vários dispositivos criados e 

melhorados, uma grande parte é aplicado também na área da 

engenharia elétrica. Se tratando de instalações prediais, 

problemas que, aparentemente, são de fácil resolução podem 

causar acidentes, como curto em cabeamentos gerando danos 

a instalação e ao responsável pelo operador em questão. 

Objetivo: Este trabalho trata do desenvolvimento de um 

dispositivo com a capacidade de identificar se um determinado 

condutor está aterrado ou se o mesmo corresponde a um 

neutro, diferentemente do terrômetro (dispositivo com 

capacidade de medir a resistência do solo). Material e Métodos: 

O identificador de cabos aterrados irá identificar o cabo usando 

uma ponta de prova que estará interligada a um circuito 

interno. Feita a identificação, o circuito acenderá uma lâmpada. 

Resultados: Nesse projeto foi possível observar de fato a 

detecção do condutor aterrado, quando o mesmo tem seu 

ponto de prova tocada no condutor e fazendo o fechamento do 

circuito, a lâmpada acendeu corretamente, mostrando o 

funcionamento e utilidade do dispositivo. Conclusão: O mundo 

está em um crescimento notório e continuo, e junto com esse 
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crescimento, vêm novas tecnologias. O desenvolvimento 

proposto por este trabalho faz parte desse ramo de inovação. O 

dispositivo de teste de aterramento veio para melhorar a 

eficiência dos profissionais na área da elétrica, é um dispositivo 

que virá a agregar cada vez mais o mercado, com custo 

relativamente baixo e com uma ótima eficiência em testes de 

aterramento e neutro. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 

Aline de Fátima Cordeiro de Jesus1; Diego Rocha Boa-Sorte1; Lara Melo Lafetá1; 

Lucas Gonçalves Silva1; Paulo Ricardo Vieira Carvalho1; Marcus Vinícius Pimenta 

Rodrigues2. 

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

² Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A energia elétrica é crucial para a sociedade 

moderna, e possibilita a automatização e evolução das 

atividades humanas. Para esse fim, são utilizados dispositivos 

eletroeletrônicos com demandas energéticas distintas em 

relação às suas potências; sejam potência ativa, reativa ou 

aparente. Em que, a potência aparente é a soma vetorial das 

potências ativa e reativa, ou seja, a quantidade de potência total 

gerada e transmitida à carga. Já a potência reativa é necessária 

para produzir e manter o campo eletromagnético nas cargas 

indutivas, sendo uma parte dessa potência não consumida de 

fato, “ocupando” parte da potência ativa que por sua vez, é 

responsável por realizar trabalho. A relação entre as potências 

indica o quanto de energia efetivamente é utilizada. Tal 

correlação é denominada “fator de potência” (obtida pela razão 

da potência ativa e potência aparente), este, quanto mais 

próximo do valor unitário, indica um sistema com melhor 

eficiência energética. Objetivo: Realizar a medição e correção 

do fator de potência de um motor trifásico ligado a vazio. 

Material e Métodos: O projeto consiste na correção do fator de 

potência, que se dá pela aferição realizada por sensores, onde 

os mesmos coletam amostras do sinal de tensão e corrente que 
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por sua vez alimentam um motor trifásico ligado a vazio. Em 

seguida, as informações coletadas (sensores) são transferidas 

para um sistema microcontrolado (arduino) que processa as 

variáveis referentes às potências ativa e aparente, obtendo 

assim a resultante da razão entre elas. A variável de referência 

(fator de potência) considerada é de aproximadamente 0,95. Se 

o valor obtido pelo sistema não for equivalente ou aproximado 

à variável de referência, o mesmo aciona relés para comutar a 

alimentação da carga (motor) a um banco de capacitores, 

ligando-o diretamente à carga e assim, realizando a correção do 

fator de potência. Resultados: A utilização do banco de 

capacitores gera reativos capacitivos na rede, os quais se 

contrabalanceiam com os reativos indutivos gerados pelo 

motor, condicionando assim um fator de potência mais 

próximo de 0,95, o que significa uma melhor eficiência no 

consumo energético da carga. Conclusão: A correção do fator 

de potência através da instalação de capacitores mostra-se 

eficiente, em que, os resultados obtidos condizem com 

cálculos, e medições realizadas com outros dispositivos de 

aferição. 
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IMPLANTAÇÃO DE ETILÔMETRO EM AUTOMOVEIS UTILIZANDO 

ARDUINO 

Gustavo Cassiano Mendes da Silva1; Felipe Costa Santiago1; Simon Carmo 

Patrício2. 

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

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

Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações. 

Introdução: As motivações da seguinte pesquisa basearam-se, 

nas pesquisas do número de acidentes nas estradas brasileiras 

em consequência da ingestão de bebida alcoólica. Diante dessa 

situação, observou-se a necessidade da obtenção um 

dispositivo que analise a condição do condutor ao dirigir o seu 

veículo, como por exemplo, a implantação do etilômetro em 

veículos automotores. Objetivos: Analisar a condição do 

condutor do veículo, através da leitura dos índices de 

concentração de álcool por litro de sangue antes de assumir a 

direção. Material e Métodos: A seguir é descrito o 

funcionamento do protótipo: A chave on/off simula a ignição 

de um carro, desta chave é enviado ao arduino um sinal de nível 

lógico alto (+5V), já o sensor MQ-3, possui 3 conexões sendo 

uma a alimentação (+5V), GND e por sua vez outra conexão de 

fios enviada ao arduino um sinal analógico de 0.5 V 

proporcional ao nível de álcool detectado. Os leds são 

indicativos de funcionamento do veículo (azul) e da condição 

do motorista, que será avaliada de acordo com a taxa de álcool 

no sangue detectada pelo sensor, sendo assim presença de 

álcool (vermelho), ausência (verde). O arduino por sua vez 

recebe essas leituras e bloqueia a partida do motor se o sensor 

detectar presença de álcool do motorista. Toda esta análise do 
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sinal é realizada somente após a detecção de um fluxo de ar, 

que é verificado com a presença de desobstrução do acoplador 

ótico, através de um mecanismo sensível ao fluxo de ar. 

Resultados: O sistema funciona de forma correta, travando a 

partida do motor quando o sensor indica presença de álcool e 

liberando a partida em caso de ausência, porém a principal 

dificuldade do projeto é possibilidade do condutor colocar 

alguém que não tenha ingerido bebida alcoólica para realizar os 

testes, e após a partida assumir o veículo. Conclusões: Diante 

dessas colocações, para trabalhos futuros seria interessante a 

elaboração de um sistema que trabalhe em conjunto com o 

etilômetro, por exemplo um detector de mentira com sensores 

acoplados ao volante do carro, que interagisse com o motorista 

ao longo do percurso, e após alguma negativa do condutor 

ceifaria a alimentação do carro. 
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IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL PARA DETECÇÃO DE 

HARMÔNICOS EM UMA REDE ELÉTRICA 

Almeida, E. S.1*; Leite, A. D.1; Soares, L. R. 1; Azevedo, P. H. O.1; Gomes, F. M. 1; Assis, 

K. F.²; Patrício, S. C³. 

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

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

em Docência do Ensino Superior; 

³ Professor das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em Engenharia de Telecomunicações. 

Introdução: Introdução: O crescente uso de cargas não-lineares 

e equipamentos sensíveis às perturbações causadas por tais 

cargas têm exigido requisitos mínimos, cada vez mais 

rigorosos, sobre a qualidade da energia elétrica. Ao passo de 

uma crescente exigência, por parte dos consumidores, por uma 

energia mais pura, as concessionárias de energia elétrica se 

encontram em uma situação delicada para atender tais 

exigências. Objetivo: Apresentar um estudo para identificar e 

analisar as distorções harmônicas caracterizadas pelas cargas 

não-lineares em sistemas elétricos residencial ou industrial, 

gerando um banco de dados com as cargas estudas e 

sinalizando uma ação para atenuar possíveis perturbações no 

sistema. Material e Métodos: Utilizando-se a ferramenta 

transformada de Fourier para detecção e análise de sinais 

periódicos não senoidais no monitoramento de cargas não-

lineares, tem-se os efeitos harmônicos em componentes 

elétricos, efeitos sobre transformadores e eficiência energética. 

Com o propósito de obter proveito dessa ferramenta, este 

trabalho implementa um monitoramento em software capaz 

de realizar detecção de distorções harmônicas através de 

amostragem e modulação de amplitude das correntes colhidas 
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no circuito. O software será implementado por meio de um 

algoritmo escrito em linguagem de Matlab®. Resultados: 

Fazendo uma analise final, utilizando as recomendações da IEC 

no que diz respeito às THD e IHD, o resultado foi níveis críticos 

para a corrente, prejudicando outros equipamentos 

pertencentes na mesma rede.  Com relação ao 

dimensionamento do filtro, o resultado foi satisfatório para o 

recomendado, atenuando as harmônicas e admitindo uma 

onda mais caracterizada com a frequência fundamental. 

Conclusão: Os ensaios realizados com a implementação 

computacional forneceram resultados, tornando viável a 

aplicação de um filtro, atenuando a THD em harmônicas 

impares entre a 2ª e a 61ª ordens. Fica evidente com a atenuação 

das harmônicas que a corrente de entrada do circuito em que 

os equipamentos estão conectados diminuirá, levando a um 

consumo menor do que a demanda total na rede e aumentando 

a vida útil dos equipamentos. Evita-se também o 

sobreaquecimento nos cabeamentos referentes ao neutro da 

rede, diminuindo as interrupções ocasionadas para devidas 

manutenções em equipamentos danificados pelos efeitos das 

THD críticas no sistema. 
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IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA UTILIZANDO PLATAFORMA 

ARDUINO 

NERES, Mariana Paranhos¹; MELO, Diêgo Marden Ferreira¹; PÓVOA, Newton 

Cláudia Sotero¹; VIERA, Sergio Ricardo Sales¹. 

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

Introdução: Com o avanço da tecnologia, a automação tem se 

tornado uma exponencial em constante crescimento, atuando 

de forma significativa em diversos segmentos do mercado. 

Com o setor agrícola não poderia ser diferente, o termo 

“agricultura de precisão” surge para remeter a inserção de 

tecnologias no cultivo de alimentos. Objetivo: Apresentar um 

sistema automatizado que facilite os processos de irrigação 

trazendo comodidade e conforto ao pequeno produtor rural de 

forma fácil e didática e também favorecendo a economia de 

água. Material e Métodos: Foi utilizado o Arduino Mega 2560 

acoplado ao módulo Ethernet HR 911105A, sensores de 

temperatura DHT11, sensor de umidade de solo, sensores de 

fluxo de água e bombas d’agua. O sensor de umidade será 

conectado diretamente ao solo, captando o grau de umidade, os 

demais sensores estarão próximos ao ambiente de cultivo 

medindo a temperatura do ambiente e vazão de água. Essas 

informações são direcionadas à placa arduino que analisa qual 

o estado da terra, sendo úmida ou seca, e determina se a bomba 

d’agua será ligada ou desligada. É importante ressaltar que as 

faixas de umidade estão configuradas de acordo com o tipo de 

solo e cultivo. Desenvolveu-se uma página HTML para que os 

dados dos sensores sejam acompanhados e operados, 

permitindo a configuração do setpoint e comandos remotos 
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pelo produtor de forma que ele possa se informar sobre os 

dados da sua plantação através de um smartphone, 

computador ou tablet. Resultados: Os resultados iniciais foram 

satisfatórios, embora seja um protótipo que está em fase de 

teste. Foi possível notar a considerável relevância do projeto 

para o meio rural. Conclusão: Como aprimoramentos futuros, 

será possível inserir Lógica Fuzzy no controle do arduino, 

levando o sistema a trabalhar de forma inteligente. Serão 

realizados testes de consumo de água antes e após a 

implementação do projeto, buscando a maximização de 

economia, uma vez que, devido à crise hídrica e os 

racionamentos que a população tem enfrentado, devemos ter 

maior atenção no consumo desse precioso recurso natural. 
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MACACO ELETROMECÂNICO DE ROSCA 

Daniel Silva Ferreira¹; João Anderson Antunes de Souza¹; José Coelho de 

Oliveira Filho¹; Lázaro André de Oliveira Filho1; Saymon Bruno Alves Araújo1; 

Vanderlei Lopes Bahia2. 

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

² Professor das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em Eletrônica de Potência pelas 

Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Visando maior comodidade no dia a dia do 

motorista, o macaco eletromecânico de rosca é ideal para 

auxiliar na troca de pneus de uma forma segura, rápida e sem 

muito esforço físico. Objetivo: Visto a dificuldade de muitos 

viajantes durante a troca de pneus, ou acesso a assistência 

técnica, o macaco eletromecânico auxilia com facilidade e 

agilidade, minimizando os riscos físicos. As adaptações 

elaboradas facilitam sua utilização até mesmo onde não é 

possível o acesso a assistência técnica, proporcionando ao 

viajante maior facilidade no momento de necessidade. É 

possível, sem maior custo, adquirir o macaco eletromecânico 

para utilizá-lo alimentando-o em fontes contínuas ou 

alternadas. Material e Métodos: Os principais materiais 

utilizados foram: fusíveis, com o intuito de obter uma maior 

segurança na condução elétrica; fonte para converter tensão 

alternada em contínua; tomada para fonte contínua 12 volts; 

diodos para fazer a conversão de tensão alternada para 

contínua; macaco mecânico de rosca; motor de corrente 

contínua que opera em tensão de 12 volts, ao qual é o principal 

objeto deste trabalho. Métodos utilizados: Solda elétrica, 

conversão de tensão, cálculos de transformação CA (corrente 

alternada) e CC (corrente contínua). Resultados:  Ocorreram 
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conforme o propósito do projeto, funcionando de maneira 

adequada e proporcionando maior facilidade no processo de 

troca de pneus. Conclusão: O macaco eletromecânico 

desenvolvido tem vantagens sobre a maioria dos macacos 

eletromecânicos encontrados no mercado, uma vez que este 

pode funcionar através de sistemas de alimentação por 

corrente contínua ou alternada. Este aparelho traz grande 

facilidade e agilidade durante a troca de pneus. 
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MOTOR DE PULSOS MAGNÉTICOS 

Alessandro Alcantara Reis 1; Danilo Durães Rodrigues1; Diego Luiz Souza Lopes1; 

Rafael Antunes Oliveira 1; Thiago Odilon Nunes dos Reis1; Kely Fabiana de Assis2. 

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

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

em Docência em Ensino Superior. 

Introdução: Existem amplas pesquisas com intuito de 

desenvolver formas alternativas de aproveitar energia elétrica 

com o mínimo impacto ao ambiente. Porém, ainda há diversos 

problemas quanto às opções disponíveis. É comum a busca por 

soluções um tanto quanto “milagrosas” e “revolucionarias”, 

como o caso dos fenômenos magnéticos. Dentre elas existe o 

motor tipo Keppe e o motor Bedini que, em teoria, são capazes 

de gerar energia mecânica e elétrica, usando ímãs permanentes 

e pulsos magnéticos para gerar movimento. Objetivos: O 

trabalho tem como objetivo construir um rotor com ímãs 

permanentes, um híbrido de KEPPE e BEDINI, verificando se é 

possível gerar movimento (com torque suficiente) apenas 

usando o principio de repulsão dos magnetos. Material e 

Métodos: Utilizou-se para o experimento ímãs de neodímio de 

10 mm de comprimento por 6 mm de espessura para o rotor, 

bobina constituída de 400 gramas de fio de cobre AWG 22 para 

o campo, um circuito eletrônico composto de um transistor 

MOSFET para gerar os pulsos magnéticos. O arranjo foi feito de 

forma que os ímãs fossem presos no disco, servindo de rotor e 

a bobina gerasse os pulsos responsáveis por girar o rotor. Um 

sensor de efeito hall (sensor de campo magnético ligado no 
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circuito eletrônico gerador de pulsos) serviu para disparar o 

campo que faz o rotor girar. 

Assim, foi possível detectar se é realmente viável a construção 

de um motor híbrido com ímãs permanentes e verificar se o 

mesmo funciona de modo o contínuo e se produz torque para 

mover sistemas externos. Resultados: O motor construído 

funciona, produz torque o bastante para girar uma hélice 

convertendo energia magnética em mecânica, sendo que é 

possível fazer um sistema de maior porte para um 

aproveitamento em maior escala.  Conclusões: Assim, conclui-

se que o projeto é promissor, mas, serão necessárias mais 

pesquisas para ampliar suas capacidades e usos práticos, sendo 

ainda possível aproveitar o campo girante (magnético) do rotor 

para gerar energia elétrica. 
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PRINCÍPIOS DO SISTEMA HIDRÁULICO DOS COMANDOS DE VOO 

DO HELICÓPTERO MULTIMISSÃO AS350B2 EMPREGADO NA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

Elton Gomes Novais Júnior1; Vinícius Samuel Pereira Silva2. 

¹ Aluno do Curso de Pós-graduação em Engenharia de Manutenção Aeronáutica da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 

² Especialista em Gestão de Manutenção de Aeronaves, pós-graduando em Engenharia 

Aeronáutica- Manutenção de Sistemas Aeronáuticos pela PUC e discente do Mestrado em 

Engenharia Mecânica da UFMG. 

Introdução: Ao analisar o Sistema Hidráulico do helicóptero 

utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, considerado um 

dos melhores no mundo para a atividade, está-se diante de 

características que o tornam único devido à sua versatilidade, 

robustez e confiabilidade. Quando da aquisição de uma 

aeronave, não se adquire apenas um meio de transporte, 

adquire-se tecnologia. Das aeronaves, o helicóptero foi um dos 

tipos que mais tempo e esforços foram empregados em seu 

desenvolvimento. A complexidade dos seus comandos de voo e 

os fenômenos da física e suas reações o tornaram uma tarefa 

difícil para os seus desenvolvedores. Objetivos: Descrever o 

princípio de funcionamento do Sistema Hidráulico do 

helicóptero modelo AS350B2, seus componentes, interfaces 

com o piloto e as principais panes possíveis de ocorrerem. 

Material e Métodos: Para a realização deste trabalho foi 

utilizado a metodologia de revisão bibliográfica e 

levantamento estatístico aliados ao contato e utilização real 

dos sistemas. Resultados: O Sistema Hidráulico do AS350B2 é 

composto não apenas de um sistema que promete a entrega de 

uma redução de esforços ao piloto, mas também as diversas 
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variáveis possíveis de funcionamento, panes e backups, 

objetivando a prevenção de acidentes e mantendo a aviação 

como o meio de transporte mais seguro mundialmente. 

Conclusões: A Lei de Pascal, princípio datado do Século XVII, 

recebe da tecnologia do Século XXI, controles, mecanismos de 

durabilidade, eficiência e segurança. Como a utilização de 

sistemas hidráulicos em aeronaves atualmente é pouco 

explorado nos meios acadêmicos, carece de uma maior atenção 

e estudos diante das diversas variantes de utilização, 

densidade e altitude de voo aplicada. A exploração deste 

assunto é a garantia de cada vez mais, sistemas eficientes, 

seguros e confiáveis. Diferentemente de empregos diversos, a 

aviação exige dos componentes nela empregados, certificações, 

homologações e testes de padrões internacionais, cujo rigor 

muitas vezes impede o acesso de pesquisadores. 
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE ILUMINAÇÃO THREE WAY 

UTILIZANDO REDE SEM FIO 

Paulo Ramon Araújo¹; Rodrigo Aparecido Macedo¹; Marcus Vinicius Pimenta 

Rodrigues2. 

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

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

Gerência de Projetos. 

Introdução: Com o surgimento de novas tecnologias, tem-se ao 

alcance diversas possibilidades aliando automação, das mais 

simples ás mais complexas, em sistemas de integração para 

vários ambientes, levando conforto e praticidade ao usuário. 

Objetivo: Desenvolver uma automação residencial que 

possibilite controlar remotamente a iluminação de uma 

residência através do protótipo ou interruptor three way, 

promover maior comodidade para pessoas com deficiência 

locomotora e, consequentemente para os demais integrantes 

do ambiente, através do uso de redes sem fio. Material e 

Métodos: O projeto utiliza uma placa feita de forma compacta, 

contendo uma fonte bivolt de 100-240VAC embutida com saída 

fixa 5VDC, módulo de comunicação wifi ESP8266 com 

protocolo TCP/IP e um relé de acionamento com capacidade 

nos contatos de até 10A. Sua dimensão foi predefinida a caber 

dentro da caixa de embutir fixada na parede, sendo ligado no 

circuito de iluminação já existente, fazendo esquema three way  

e funcionando tanto pelo relé da placa ou pelo interruptor, 

ambos controlando o acionamento da iluminação com 

comando independente. Através do smartphone é possível 

acessar a placa de forma off-line, digitando o endereço que 

consiste em um IP de identificação no BROWSER do 
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navegador, onde será aberta uma janela que pedirá a senha de 

proteção de acesso. Na sequência, iniciará uma página de 

formato HTML que está salva na placa, onde apresenta 

comandos de controle do acionamento do relé. Utilizou-se uma 

plataforma transparente para que qualquer pessoa possa 

acessar a interface final da aplicação WEB com facilidade. 

Resultados: O principal objetivo foi alcançado, podendo 

proporcionar comodidade ao nosso público alvo. Por se tratar 

de um projeto funcional, destacou-se a redução de custos com 

cabeamentos elétricos, pois não há necessidade de 

intervenções diretas na instalação, a placa fica alocada caixa de 

embutir juntamente com o interruptor three way , eliminando 

quaisquer serviços de alvenaria. Vale ressaltar que, 

dependendo da necessidade do usuário, pode-se acionar outras 

cargas. Conclusão: Com este projeto criamos uma tecnologia 

que unifica o sistema elétrico, podendo ser introduzido no 

circuito de qualquer casa, gerando conforto e conveniência não 

só para deficientes, mas para todos os habitantes. 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAZÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA POTÁVEL 

Hugo Mateus Ferreira de Souza1; Fabiano Ferreira Rodrigues Froes1; João Vitor 

Pereira Azevedo1; Valdiney Cardoso de Brito1; Débora Soares Silva1; Marcus 

Vinícius Pimenta Rodrigues2. 

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

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

em Segurança e Gerência de Projetos pela FGV. 

Introdução: O projeto propõe a implantação de um sistema que 

possibilite a redução do desperdício de água na fase de 

distribuição de forma supervisionada detectando possíveis 

vazamentos ou desvios clandestinos presentes em perímetros 

urbanos, indicando em um supervisório o local onde estará 

ocorrendo os possíveis desvios. Objetivo: Realizar o 

monitoramento do sistema de distribuição de água potável 

através de uma IHM (Interface Homem-Máquina). Material e 

Métodos: O tipo de pesquisa utilizada nesse projeto é 

explicativo-experimental. Os medidores de vazão utilizados no 

protótipo estarão enviando sinais binários de sua leitura em 

tempo real para a placa arduíno, na qual será implantado um 

programa capaz de realizar a comparação dos valores medidos 

entre entrada e saída. Para esboçar a IHM do projeto será 

utilizado o programa SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition). Devido não haver compatibilidade no processo de 

comunicação do arduíno com o software SCADA é necessária a 

utilização do servidor OPC (OLE for Process Control) para 

realizar a comunicação entre ambos os programas. Resultados: 

Através da utilização dos dispositivos foi possível obter um 

supervisório de monitoramento do sistema de distribuição de 



73 
 

 

água potável, que atende de forma satisfatória a necessidade de 

respostas rápidas e precisas para detecção de vazamentos ou 

de possíveis desvios clandestinos. Conclusão: No Brasil a maior 

parte do desperdício de água é causado por rupturas presentes 

em tubulações de distribuição e transmissão de água potável, 

sendo a mesma um meio escasso causado por interferências 

humanas no meio ambiente. Sendo assim há necessidade de 

reduzir o tempo de comunicação entre detecção e manutenção 

de falhas presentes no sistema. O trabalho oferece uma solução 

para esse problema encontrado pelas empresas responsáveis 

pelo saneamento básico. 

  



74 
 

 

SISTEMA DE MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ÁGUA UTILIZANDO 

TECNOLOGIA EMBARCADA 

Tarcísio Alves Almeida Junior1; Lucas de Oliveira Moura1; Vilson Rafael Alves 

Carmo1; Manoel Marques de Brito1; Larissa Marques Queiroz1; Paulo Ricardo 

Durães Silva2. 

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 Ciências e Tecnologia de Montes Claros 

(FACIT). 

Introdução: Com a crise hídrica em crescente aumento e 

atingindo níveis cada vez mais alarmantes, esse estudo visa 

desenvolver uma ferramenta que possa auxiliar no controle e 

consumo de água potável; principalmente em reservatórios de 

difícil acesso e em grandes condomínios residenciais que 

possuam consumo compatível à quantidade de famílias 

alocadas. Objetivo: Em pequenos espaços de tempo, informar 

ao síndico bem como aos condôminos, quanto ao nível atual do 

reservatório e se o consumo efetivo de água atenderá a 

demanda. Para tanto, é levado em consideração o consumo 

médio de água por família (padrões brasileiros), e as 

necessidades básicas para manutenção do condomínio frente 

às condições impostas de racionamento pela companhia de 

abastecimento. A motivação inicial deste trabalho é propor de 

maneira simplificada e barata a todos os usuários (aqui tratado, 

condomínio residencial) uma visão sistêmica do consumo 

efetivo de água, atentando principalmente à necessidade de 

economia, frente às dificuldades atuais e futuras enfrentadas 

no norte de Minas Gerais para o abastecimento de água potável. 

Material e Métodos: Será utilizado um computador para 
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programação da placa eletrônica “nodemcu” através da IDE 

Arduino (software). Após a programação (imputadas variáveis 

levantadas sobre o consumo efetivo de água do condomínio e 

dados de racionamento), a placa é conectada aos sensores 

ultrassônicos (HC-SR04) e medidores eletrônicos instalados à 

entrada e saída dos reservatórios. De acordo com a 

programação definida, o sistema irá avaliar se o consumo atual 

será atendido, levando em consideração o nível do 

reservatório. Com isso, optou-se por um alerta inicial 

(mensagem) ao síndico e na sequência aos condôminos, esse 

sistema utilizará de uma plataforma compatível com  

smartphone através do aplicativo Blynk. Resultados: 

Inicialmente os resultados foram satisfatórios, a intenção de 

usar os dados obtidos para fazer uma verificação do nível do 

reservatório de água em local de difícil acesso foi alcançada, na 

sequência é possível compartilhar aos condôminos as 

informações via smartphone, um status real do consumo 

efetivo de água potável. Conclusão: Podemos concluir que com 

a implantação desse projeto, o aplicativo auxiliará no uso 

consciente da, também será possível administrar, monitorar e 

avaliar de forma efetiva o consumo e possíveis desperdícios, 

extinguindo assim o corte inesperado de água num condomínio 

onde agrega uma quantidade considerável de famílias. 
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SISTEMA VEICULAR PARA DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS 

UTILIZANDO SENSORES E COMUNICAÇÃO SEM FIO 

Adelaine Oliveira da Silva1; Cleuton Nunes Pereira Filho1; João Paulo Ribeiro 

Lima1; Jônatas Murça de Souza1; Kely Fabiana de Assis2. 

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

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

em Docência do Ensino Superior. 

Introdução: A realização da baliza se torna na maioria das vezes 

um transtorno para pessoas que querem estacionar em locais 

com muito trânsito, o que as leva a estacionarem em locais 

mais afastados e inseguros. Visando isso, percebeu-se o motivo 

para a construção de um protótipo de baixo custo, em que o 

sistema de monitoramento seja capaz de auxiliar os condutores 

a realizarem as balizas através de sensores que o alertará a 

presença de um obstáculo próximo aos pontos de alocação dos 

veículos. O projeto busca ainda a segurança ao se aproximar de 

objetos, pessoas e animais no local por onde circula o veículo. 

Objetivo: Monitorar por meio de sensores no automóvel, a 

aproximação de obstáculos, pessoas, objetos em geral e facilitar 

o estacionamento. Material e Métodos: O projeto é dividido em 

4 funcionalidades: sensores ultrassônicos dispostos 

estrategicamente em torno do carro, realizarão uma medição 

entre a distância e ponto de interesse, um sistema embarcado 

fazendo uma associação da distância com vetores de LED’s que 

indicarão se o carro está longe ou perto do ponto ou obstáculo. 

O protótipo irá contar com a possibilidade de ser ligado por 

comando de voz em um aplicativo via Bluetooth ou por um 

simples botão. Resultados: O protótipo é capaz de fazer a 

leitura da distância programada e alertar ao condutor sobre a 
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proximidade, como desejado. Conclusão: Com os resultados 

obtidos, conclui-se que o protótipo pode ser aplicado aos 

automóveis com um custo acessível e com facilidade de 

manuseio comparados com os já existentes no mercado. 
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VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA 

Gabriel Dias da Silva¹; Gabriel Monteiro Pereira¹; João Victor Cerqueira Araújo¹, 

Lênin Augusto Costa Veloso¹; Luiz Fernando dos Santos¹; Fernando Palma 

Batista². 

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

² Engenheiro Eletricista, Mestre em Telecomunicações pelo Instituto Nacional de 

Telecomunicações. 

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. Contudo, é indispensável 

saber se é viável o seu investimento.  Objetivos: Analisar a 

viabilidade econômica de uma unidade de geração de energia 

elétrica a partir da energia eólica. Material e Métodos: Este 

trabalho é um estudo bibliográfico, através de sites 

especializados no assunto, livros e artigos. Resultados: 

Segundo o fabricante Wobben, o investimento inicial para a 

implantação de uma usina de energia eólica é de R$ 

4.200.000,00 por MW instalado, para usinas de médio e grande 

porte, incluindo a infraestrutura civil, elétrica, os 

aerogeradores, e outros empreendimentos a serem analisados. 

Com esses dados pode-se obter o payback do investimento de 

todo o processo da instalação de uma usina eólica. 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 

mais investem nesse setor. A energia eólica vem ganhando o 
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seu espaço, e já se tornou uma grande aposta para o campo das 

fontes renováveis de energia elétrica, contudo o retorno do seu 

investimento é em torno de 5 anos.  
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A ENGENHARIA DE PRODUTO COMO UMA EXPERIÊNCIA 

DIDÁTICA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO - 

FAVO APÍCOLA 

Michael P. Santos1; Lucas L. Pimenta1; Walisson Rodrigo Souza1; Pedro Henrique 

S. Abreu1; Victor Henrique S. de Sousa1 Jeidson José G. dos Santos2. 

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

² Professor do Curso de Engenharia e Produção das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O setor apícola ano após ano vem crescendo em 

várias regiões do Brasil graças a esforços individuais e de 

parcerias bem sucedidas entre apicultores, empresas privadas 

e governos federal, estadual e municipal, além do Terceiro 

Setor (em destaque para as associações).  Apesar de ainda 

haverem inúmeros apicultores independentes, a maioria tem 

entendido a importância da parceria para alavancar o setor 

apícola. A estatística tem mostrado quão favorável estão os 

mercados nacional e internacional, para absorver a 

comercialização dos produtos oriundos da apicultura. Aspectos 

importantes como a gestão, otimização, a pesquisa, novos 

métodos, novas tecnologias, controle, embora venham sendo 

abordados, ainda carecem de maior atenção e orientação. 

Objetivo: O trabalho em questão tem como objetivo propor o 

desenvolvimento de um produto por meio do PDP (Projeto de 

Desenvolvimento de Produto) para diminuir o uso de cera 

apícola e aumentar a produtividade de mel. Material e 

Métodos: Para o desenvolvimento do estudo foram utilizadas 

diversas bibliografias envolvendo o tema, coleta de dados in 

loco, levantamento estatístico relacionado à comercialização 

de produtos derivados da apicultura, comparativo de 
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tecnologias existentes com o proposto pela pesquisa em 

questão, processos de desenvolvimento de produtos e 

prototipagem. Na fase conceitual foi utilizada a pesquisa 

quantitativa, em especial o levantamento bibliográfico. Em 

outro momento também foi usada à pesquisa experimental, 

para que fosse possível entender a interação das abelhas com 

materiais diferentes do que é familiar a elas. Resultados: Foram 

levantados dados relacionados à produção e comercialização 

de produtos oriundos da apicultura e de maneira mais 

especifica a produtividade por colmeia na região norte de 

Minas Gerais. Foi quantificado o tempo gasto para por uma 

colmeia para construir o depósito de mel e a partir daí 

determinar o tempo efetivo para se produzir o mel. Isso para 

que fosse possível determinar o quanto seria alavancada a 

produção com a introdução do protótipo, que é o instrumento 

da pesquisa.  Conclusão: Torna-se plausível criar mecanismos 

que melhorem a produtividade de uma colmeia de abelhas. E 

por ser um setor carente de tecnologias, nesse sentido o 

produto desenvolvido (favo apícola) tende a potencializar tanto 

a produtividade quanto a lucratividade. 
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A IMPORTÂNCIA DAS QUALIFICAÇÕES EXTERNAS PARA 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

Adriano Ribeiro Reis¹; Christiano Durães da Silva¹; Karem Lorrane Dias¹; Maria 

Clara Oliveira Fagundes¹; Tânia Durães de Moura¹; Prof. Jeidson José Gomes dos 

Santos ². 

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

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

Especialista em Engenharia de Produção Industrial. 

Introdução: A Engenharia de Produção abrange uma área 

muito grande, exigindo do profissional “pleno” diversas 

atribuições, sobre ferramentas, técnicas e conhecimentos.  

Durante a vida acadêmica sobra tempo para partes teóricas e 

metodológicas e falta para práticas, exigindo dos acadêmicos a 

necessidade de complementar a formação com cursos fora da 

universidade. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar 

os principais cursos que são exigidos pelo mercado de trabalho, 

destacando a importância de cada um deles. Como: ISO’s, Excel, 

Ms Project, MiniTab, Six Sigma, CAD, Inglês, 

Empreendedorismo, Liderança. Materiais e métodos: Foi 

utilizada para a elaboração deste trabalho a metodologia de 

pesquisa bibliográfica, através de uma maquete será possível 

visualizar o perfil mais procurado pelas empresas. Resultados 

esperados: A conscientização dos profissionais e futuros, para 

que eles possam aprofundar os conhecimentos, conseguindo 

assim se destacar no mercado. Conclusão: O mercado de 

trabalho apesar de amplo é muito competitivo para os 

engenheiros de produção, algumas características não estão 

sendo mais consideradas como diferenciais e sim essenciais. É 
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nítido a necessidade de ter mais conhecimento sobre 

ferramentas e técnicas para que se destaque no mercado. 
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL EM UMA AGÊNCIA DE 

TURISMO 

Mariana Souto Fagundes¹; Matheus Santana Gonçalves¹; Pedro Henrique de 

Oliveira Castelo Branco¹; Geraldo Herystarley Veloso Cruz². 

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

² Professor do Curso Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: O consumidor se tornou cada vez mais exigente, 

procurando maior comodidade, rapidez, segurança e qualidade 

de produtos e serviços. Este perfil se deu pela era da tecnologia 

que avançou com o passar do tempo. A geração Y é um exemplo 

deste perfil, que busca por imediatismo e são muito ligados às 

redes sociais. O Marketing foi criado para interagir e ampliar a 

relação dos clientes com a organização e este é dirigido para 

satisfazer necessidades e desejos humanos. Este trabalho trata 

de um estudo que relata a importância do marketing digital 

ligado diretamente às vendas em uma agência de turismo com 

público alvo jovem, mostrando a importância das redes sociais 

na divulgação do seu serviço e da sua marca. Objetivo: 

Aumentar as vendas de uma agência de viagens com o uso do 

Marketing digital. Material e Métodos: A pesquisa será de 

natureza qualitativa, com delineamento descritivo-

exploratório, através de um estudo de caso que permite 

preservar as características dos acontecimentos nos processos 

administrativos e organizacionais nas empresas. Será realizado 

um estudo de caso para levantamento dos dados antigos da 

empresa e comparação depois da implantação do marketing 

digital. Resultados Esperados: Diante dos objetivos propostos, 

espera-se encontrar um aumento significativo no número de 
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vendas, pois se pode considerar que as redes sociais têm uma 

capacidade de influência acentuada para o consumidor, seus 

posicionamentos têm um peso enorme e podem auxiliar no 

processo de decisão de compra. Conclusão: As mídias sociais 

são ferramentas online que possibilitam trocas de informação, 

estimula o consumo e produzem excedente cognitivo das 

pessoas. 
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ADAPTADOR HIGIÊNICO SACOLAR 

Ana Clara Alves Ferreira1; Carolina Olímpio1; Gildevan de Souza Rodrigues 

Junior1; Rodrigo Moreira; Viviane Aparecida Pereira da Silva1; Jeidson José 

Gomes do Santos 2. 

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

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

Especialista em Engenharia Industrial pelas Faculdades Puc e Pitágoras. 

Introdução: Nos dias atuais a busca por praticidade vem sendo 

cada vez mais constante, optar por algo que venha facilitar e 

reduzir tempo nos hábitos diários é sempre bem aceitável. O 

Projeto Sacolar visa oferecer algo que poderá ser inovador 

nesta busca de praticidade nas tarefas rotineiras de donas de 

casa, empregadas domésticas e público que lida com limpeza 

em geral. O produto proposto trata-se de adaptador de sacos 

plásticos em lixeiras, que terão um recipiente de 

armazenamento de sacos de lixo, facilitando a troca sem muito 

esforço. Objetivo: Proporcionar aos usuários algo inovador, que 

venha facilitar o seu dia a dia e auxiliar nos serviços que se faz 

necessário o uso do saco plástico. Materiais e métodos: A 

pesquisa será desenvolvida por meio de um experimento. O 

produto irá conter uma estrutura em MDF sob medida para 

encaixar perfeitamente dentro de uma lixeira de 3, 5 e 8 litros. 

Trata-se de um adaptador de sacolas embutido em modelo 

universal de lixeira, com hastes removíveis, facilitando a troca 

de sacos de lixo. Haverá dois modelos de suporte, um específico 

para lixeira aberta onde terá presilhas, já o outro será uma 

vedação de silicone, tal produto contendo 24 cm de diâmetro, 

indicados para o descarte de lixo. Resultados: Como ponto forte 

do trabalho pode-se citar desenvolvimento do suporte para 
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sacolas plásticas que serão instalados em lixeiras. Os aspectos 

positivos foram à criação de um novo produto que irá facilitar 

o dia a dia de pessoas que lidam com trabalhos domésticos. 

Conclusão: Após testes realizados verificou-se uma maior 

praticidade e higiene durante o recolhimento do lixo, 

motivando os pesquisadores a fazer melhorias contínuas, 

visando sempre à satisfação e comodidade do cliente. 
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GESTÃO DE ESTOQUE DE SPARE PARTS PARA EQUIPAMENTOS 

CRÍTICOS DO CONTROLE DE QUALIDADE 

Aline Cardoso dos Santos1; Amanda Araújo Andrade1; Erika Mayra1; Jefferson 

Aquino1; Karem Lorrany Dias1; Geraldo Herystarley Veloso Cruz2. 

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

² Professor do Curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: É uma necessidade das organizações empresariais 

controlar o estoque de spare part (peças de resposição) críticas 

dos equipamentos utilizados na realização dos processos 

desenvolvidos pelas mesmas.  Para que tal controle seja 

eficiente é preciso definir precisamente quais são as peças 

indispensáveis para que não ocorra interrupção dos processos 

e pensar em estratégias para alocar as peças de forma que 

sejam facilmente rastreáveis, suas quantidades reais sejam 

conhecidas e fidedignas, assim como seus estoques mínimo e 

máximo. Atualmente este controle é feito através do cadastro 

de peças no SAP (Sistema integrado de gestão empresarial), um 

sistema validado que gerencia não só o estoque de spare parts, 

mas todas as informações referentes à vida útil do 

equipamento. Objetivo: O objetivo do estudo é desenvolver 

uma medida de contenção para gerir o estoque de peças até que 

as mesmas atinjam o estoque mínimo, para que então sejam 

cadastradas no SAP e tenham pedido de compra realizado. 

Material e Métodos: A medida foi aplicada em uma empresa no 

setor de Controle da Qualidade, obtendo-se dados confiáveis a 

respeito de quais e quantas peças manterem em estoque por 

meio de uma pesquisa documental e descritiva. A ferramenta 

da qualidade 5s foi empregada na organização das peças em 
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armários; O Excel foi utilizado para elaboração de um 

inventário das peças, com recurso da formatação condicional 

para destacar as spare parts que atinjam seu estoque mínimo, 

e de ferramentas da qualidade para gestão deste inventário. 

Para manter atualizado o estoque de peças descrito no 

inventário, foram elaborados formulários para controle de 

saída de peças e um caderno de protocolo de entrada de peças. 

Resultados: De acordo com o KPI, foi constatado que 44 peças 

críticas haviam atingido estoque mínimo e foi verificado que 

nenhuma destas peças estava cadastradas no SAP e/ou tinham 

pedido de compra realizado. Isso demonstra que antes da 

aplicação do presente projeto não havia uma estratégia 

eficiente para alertar sobre a necessidade de compra de peças 

críticas para o processo. Conclusão: De acordo com o estudo, foi 

possível constatar que não havia uma gestão satisfatória do 

estoque de spare parts no Controle de qualidade. No entanto, 

com o desenvolvimento do presente projeto foi possível 

utilizar estratégias que garantiram que a gestão de estoque 

implementada atendesse aos requisitos para ser considerada 

eficiente. 
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LAMP CHANGER 

Luan Henrique Souza Santos1*; Lucas Raphael Gusmão Santos1; Luiz Fernando 

Lopes dos Santos1; Patrícia Soares Pereira1; Tárcio Henrique Oliveira1. 

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

Introdução: O Lamp Changer é uma ferramenta desenvolvida 

para auxiliar a manutenção da iluminação residencial e 

empresarial, trazendo mais segurança e facilidade para o 

processo. Objetivo: O desenvolvimento deste projeto teve 

objetivo principal de desenvolver um produto que facilite a 

vida das pessoas que fazem a substituição das lâmpadas 

queimadas, trazendo assim mais segurança, facilidade e 

agilidade no processo de troca da lâmpada queimada. Material 

e Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva e experimental. 

Os métodos utilizados para obter os resultados alcançados na 

pesquisa foram análises do processo de troca de lâmpadas, 

trazendo a conclusão que é necessária uma ferramenta que 

auxilie na troca das lâmpadas. Resultados: Após as análises dos 

processos e os testes do protótipo da ferramenta de troca das 

lâmpadas, foi obtido um resultado positivo em relação à 

segurança, facilidade e agilidade no processo. Conclusão: Após 

o experimento, conclui-se que o Lamp Changer é uma 

ferramenta desenvolvida sobre medida para as pessoas que 

fazem manutenção das lâmpadas queimadas em residências e 

empresas, trazendo mais segurança, facilidade e agilidade no 

processo de troca da lâmpada, dispensando a necessidade de 

duas ou mais pessoas para o processo, e também o uso de 

escadas e bancos evitando o risco de queda. Com um material 
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plástico de ótima qualidade, o Lamp Changer é uma ferramenta 

leve proporcionando um manuseio simples, sem grandes 

esforços. 
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: PROJETO 

WOLTAIGO - RECEPTOR DE ENERGIA DOS RAIOS 

Danila Janife Fonseca1; Marcos Vinícius Maia Fonseca1; Nida Yanna Lacerda 

Chaves1; Paola Tawine Rocha Alves1; Carla Juliana Soares dos Santos1; Jeidson 

José Gomes2. 

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

² Professor do curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: Com base no Processo de Desenvolvimento de 

Produto, foi desenvolvido o projeto de um receptor de 

descargas elétricas atmosféricas (conhecidas como raios) para 

atrair, capturar e armazenar energia. Objetivo: Desenvolver 

uma fonte de energia sustentável e limpa. Material e Métodos: 

A pesquisa se caracteriza por ser bibliográfica, descritiva e 

experimental (PRODANOV e FREITAS, 2013). Para 

desenvolvimento do projeto foram sugeridos os seguintes 

materiais: Captador de raio; capacitor (para armazenamento de 

300 kVA, no mínimo); haste de alumínio; sinalizadores; cabo de 

cobre; suporte isoladores; parafusos para fixação; e braçadeira. 

Resultados: Após as pesquisas bibliográficas, análises e 

comparações, constatou-se que os resultados obtidos com o 

receptor-protótipo foram satisfatórios e a recepção é positiva. 

Conclusões: Sabe-se que a quantidade de raios no Brasil é de 

aproximadamente 57,8 milhões anualmente (ELAT/INPE, 2017). 

Assim, compreendemos que o woltaigo será de grande 

economia da energia gerada, em detrimento de outros meios 

que são mais caros e/ou não renováveis. 
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PRODUÇÃO ENXUTA COMO PROPOSTA DE MODELO DE 

MELHORIA PARA EMPRESAS 

Everton Morais1; Kênia Gonçalves1; Luana Silva1; Marcos Vinicius Maia1; Hélio 

Gomes Barros de Paula2. 

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

² Professor do curso de Engenharia de Produção das Faculdades Santo Agostinho. 

Introdução: A produção enxuta tem como sua principal função 

minimizar custos, eliminar o desperdício, reduzir a força de 

trabalho sem que haja o comprometimento do preço final para 

o cliente. Esta ideia foi fundamentada através do modelo 

Toyota para o controle da qualidade. Um dos fundamentos da 

Produção Enxuta é o Just In Time, sua função é auxiliar a 

redução de estoque fazendo com que a matéria prima seja 

utilizada somente quando necessário, evitando que estoques 

fiquem parados. Outras ferramentas japonesas, tais como 

Kanban, Kaizen, Jidoka, 5S, Heijunka, Pokaioca, Andon, 

procedimentos operacionais, entre outras, são utilizadas na 

filosofia da Produção Enxuta. Todas elas têm como finalidade 

melhorar os processos de produção. Nesta pesquisa disserta-se 

sobre a importância do modelo desenvolvido pela Toyota e cita 

exemplos de empresas que se inovaram ao utilizarem essas 

ferramentas. Objetivo. O objetivo principal deste trabalho é 

servir como uma fonte de informação sobre o desenvolvimento 

de empresas que atualmente utilizam o modelo Toyota de 

produção e ferramentas de qualidade e a importância de se 

aplicar este tipo de metodologia nos processos produtivos para 

tornar as empresas mais competitivas. Materiais e métodos: 

Consultas a fontes bibliográficas sobre melhoria, qualidade, 
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gestão, padronização, glossário do pensamento lean e 

pesquisas em sites das empresas. As bibliografias foram 

identificadas com foco na Produção Enxuta. Essa pesquisa 

bibliográfica tem caráter exploratório. Resultados esperados. 

Através de revisão bibliográfica sobre o estado da arte da 

produção enxuta, busca-se obter demonstrações práticas e 

esquemáticas de como o Sistema Toyota de Produção e o uso 

de ferramentas da qualidade podem impactar de forma 

positiva as organizações mesmo em tempos de recessão. 

Conclusão. Conclui-se que o sistema permite às empresas 

ampliar sua capacidade de produzir e de competir neste 

cenário globalizado. A manufatura enxuta aponta os sete 

principais desperdícios de um sistema produtivo e outros 

aspectos negativos que uma vez minimizados coloca a empresa 

no caminho da excelência. Também foi concluído que este 

trabalho apresenta informações importantes de Produção 

Enxuta que podem ser aplicados em qualquer sistema de bens 

e serviços, pois o conjunto de melhorias é visivelmente 

percebido logo nos primeiros meses após sua implantação. 
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VASSOURA SANITÁRIA ELÉTRICA 

Frederico Gonçalves Chaves¹; José Carlos Athaide Soares Filho1; Mariana 

Sindeaux1; Milene Cruz dos Santos1; Thaísa Martins Ramos da Hora;1 Jeidson 

José Gomes dos Santos2. 

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

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

Especialista em Engenharia Industrial pelas Faculdades PUC e Pitágoras. 

Introdução: Tendo em vista as condições e necessidades do 

trabalho doméstico, o presente estudo propõe a criação de uma 

ferramenta de trabalho que possa fornecer praticidade e 

comodidade na execução dessas atividades. A utilização dessa 

ferramenta aumentará a eficácia do processo de trabalho, pois 

otimizará o tempo gasto, além de trazer benefícios 

ergonômicos, conforme NR-17, visto que reduzirá o esforço 

dispensado na realização das tarefas e possibilitará melhor 

adaptação do usuário às condições de trabalho. Assim, o projeto 

propõe o desenvolvimento de um dispositivo de uso específico 

em vasos sanitários, que será produzido com material plástico 

e cerdas macias e equipado com um motor que fará o 

movimento rotativo acionado por um gatilho.  Objetivo: O 

objetivo deste projeto é desenvolver um produto que possa 

facilitar o trabalho de higienização do vaso sanitário, visando 

diminuir a força aplicada no manuseio das escovas manuais e 

substituí-las pelo dispositivo elétrico que também armazenará 

os produtos de limpeza. Material e Métodos: O presente projeto 

trata-se de uma pesquisa experimental em que, para o seu 

desenvolvimento, serão utilizados planilhas virtuais e 

softwares de criação e edição de projetos 3D. Na confecção do 

protótipo serão utilizados materiais reciclados e 
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industrializados de baixo custo e fácil acesso, cerdas de 

vassouras, esponjas, motor elétrico e um mata moscas elétrico 

para uso do sistema de bateria recarregável. Resultados: Os 

resultados obtidos proporcionarão maior economia de 

produtos de limpeza e redução da necessidade de movimentos 

braçais. Esta redução de movimentos traz um benefício em 

ergonomia, diminuindo o esforço físico para execução da 

atividade e evitando contato com superfície contaminada 

ligada a higiene e segurança do trabalho. Outro benefício é a 

redução de uso de produtos de limpeza em aproximadamente 

55% devido ao bico injetor que aplica o produto somente na 

área a ser limpa e na quantidade necessária para limpeza. 

Conclusão: Diante das situações de problemas propostas, 

conclui-se que o presente projeto culminará em resultados 

positivos no que se refere à diminuição do tempo de trabalho e 

minimização de esforços. Diminuir o tempo de trabalho 

aumentando o rendimento e o resultado, por meio de uma 

maior organização e adequação do instrumento/ambiente de 

trabalho é um dos conceitos básicos da ferramenta 5S, 

caracterizando-se como o ponto central desse projeto. 
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ESTACIONAMENTO INTELIGENTE COM “ARDUINO” 

Rogerio Dierry Guimarães Barbosa1, Prof. Me. Rafael Antônio Gonçalves Lima2. 

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

² Professor Mestre do Curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo Agostinho. 

Objetivos: Devido à exposição de vários problemas e 

dificuldades encontradas pela maioria de motoristas em 

encontrar vagas disponíveis em estacionamentos ao se 

deslocarem das suas residências em direção aos centros 

comerciais, além de outros transtornos, como trânsito caótico 

e engarrafamentos, resolvemos analisar este problema comum 

às cidades de médio e grande porte. Por se tratar de uma 

questão mundial, inúmeras empresas buscam implementar 

sistemas de controle e automação para realizar o 

gerenciamento desse processo.  Um bom estacionamento é a 

porta da frente de uma empresa, a primeira recepção aos 

clientes. Assim, o objetivo deste estudo é apontara solução para 

o problema de fluxo no ato de estacionar veículos em 

ambientes empresariais, facilitando o trânsito aos usuários e o 

gerenciamento dos administradores do local, para tanto vamos 

utilizar a plataforma Arduino um Sistema Inteligente para 

Estacionamento.  Métodos: A metodologia que será utilizada 

neste projeto consta na composição de diversas etapas, as quais 

serão futuramente testadas e implementadas de forma gradual 

para melhor análise de possíveis erros e melhor organização. 

Para implementação do mesmo será indispensável  análise  dos  

componentes  que  farão  o  gerenciamento  e  correto  

funcionamento  do  protótipo  de estacionamento inteligente, 

este projeto está fundamentado em dois elementos: Sistemas 
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Automáticos que seria considerada qualquer sistema apoiado 

em computadores que vise substituir tarefas de trabalho 

humano e/ou que vise soluções rápidas e Plataforma de 

Prototipagem Eletrônica Arduino que é uma plataforma de 

prototipagem eletrônica  baseada  na  flexibilidade  e  fácil  

utilização  entre  software  e  hardware.  Resultados:  O sistema 

será desenvolvido numa plataforma de prototipagem Arduino, 

depois de pronto o sistema vai passar por testes e revisões até 

que se chegue num sistema de qualidade excelente, para esses 

devidos teste serão montadas maquetes simulando o ambiente 

real de várias formas distintas, assim como exige o mercado. 

Essas simulações contaram com todas as possibilidades 

possíveis do estacionamento, desde todas as vagas disponíveis 

para alocação até todas as vagas ocupadas, será respeitada 

também a norma do direito ao deficiente com vagas exclusivas. 

Esse estacionamento inteligente é importante para desafogar o 

trânsito que em estacionamento hoje em dia está muito caótico 

e também para a segurança do veículo.  É esperado que tenha 

uma gestão simples e objetiva com uma plataforma inovadora, 

interativa e amigável, tudo isso visando facilitar a vida dos 

motoristas. Também tem como pretensão que a empresa de 

estacionamentos que aderir a este sistema vai ter um 

diferencial de facilidade no acesso ao estacionamento e 

indicação direta das vagas disponíveis assim obtém um melhor 

fluxo tanto interno no estacionamento quanto nas ruas, com 

esses diferenciais os estacionamentos podem diminuir o 

quadro de funcionários e aumentar a sua demanda de procura 

pelas vagas aumentando também seus ganhos. Conclusão: 
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Atualmente existem muitos transtornos quanto à questão de 

estacionar em estacionamentos públicos e privados devido à 

demora em encontrar vaga disponível nos grandes centros 

urbanos que estão em ascensão nos dias atuais, soluções 

plausíveis surgem cada vez mais modernas para amenizar este 

fato, como os sistemas inteligentes para estacionamentos que 

permitem organizar fluxo no ato de estacionar.  Este trabalho 

contribui, trazendo uma visão para solucionar o problema de 

gerenciamento de estacionamentos, futuramente atuando em 

dois tipos de vagas:  coberta e descoberta, na utilização de 

sensores.  E abordando as tarefas de automatizar 

estacionamentos, no entanto ainda abordagem que consiga 

atuar deforma unificada nos diversos ambientes, pois, o 

projeto ele só atuara deforma exclusivo cada estacionamento O 

protótipo desenvolvido tem expectativa de atingir todos os 

objetivos descritos inicialmente no artigo, de modo a fim de 

automatizar um estacionamento garantindo o conforto e a 

agilidade no fluxo de motoristas. 
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APLICATIVO “GYM APP” PARA FREQUENTADORES DE 

ACADEMIAS 

Gabriel Figueiredo Guedes 1, Prof. Me. Rafael Antônio Gonçalves Lima2. 

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: De acordo com a IHRSA - International Health, 

Racquet & Association (saúde internacional, raquete e 

associação), o Brasil é o segundo maior mercado de academias 

do mundo – atrás apenas dos Estados Unidos. Em vista do vasto 

crescimento do setor, viu-se a possiblidade da criação de um 

aplicativo de fácil utilização por parte dos clientes e 

frequentadores de academias. Objetivo: A ideia principal desse 

aplicativo é fornecer ao usuário a sua “planilha” da academia 

que frequenta de forma digital, sem complicações e de fácil uso. 

Material e métodos: O aplicativo “Gym App” será desenvolvido 

a princípio na plataforma Android, utilizando linguagem Java. 

A pesquisa para a conclusão do desenvolvimento do aplicativo 

foi idealizada pensando nas rotinas dos frequentadores de 

academia, chegando a conclusões de como funcionam na 

maioria das academias (os frequentadores possuem uma 

planilha com seus exercícios e objetivos descritos nele). 

Resultados: O aplicativo “Gym App” terá um design moderno, 

chamativo e condizente ao objetivo proposto. Basicamente terá 

quatro funcionalidades: Perfil de usuário, exercícios, escolher 

grupo de exercícios e planilha. O “perfil de usuário” mostrará 

as informações do usuário e seus objetivos, com possibilidade 

de edição. A funcionalidade “exercícios” terão todos os 
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exercícios possíveis em academias com suas respectivas 

imagens, para fácil definição na hora de selecioná-los em 

cadastro do seu grupo de exercícios. O botão “escolher grupo 

de exercício” conterá todos os grupos de exercícios que o 

usuário cadastrou na funcionalidade “exercícios”. E por fim, 

após a escolha do grupo de exercícios será mostrada a planilha 

para o usuário já começar a fazer os exercícios nele contidos. 

Conclusão: Podemos concluir que esse aplicativo será de bom 

uso para os usuários finais, melhorando na velocidade de 

cadastramento, edição, exclusão, visualização de exercícios e 

grupo de exercícios. 
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