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A INFLUÊNCIA DO BIG DATA NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NAS
ORGANIZAÇÕES
DIAS, Gilmara Aparecida de Freitas 1; FREIRE, Felippe de Figueiredo 2; VERSIANI, Taíza Soares 3
1 Docente das FipMoc; 2 Docente das FIPMoc; 3 Docente das FIPMoc

Introdução: Diante de um cenário mercadológico totalmente inserido em um contexto tecnológico e cada
vez mais competitivo, a velocidade do processamento de informações é indispensável para que as
organizações tenham a possibilidade de competirem de maneira a melhorar o seu desempenho e dessa
maneira se destacar no mercado. Para tanto, é necessário que haja uma ferramenta que proporcione aos
gestores a filtragem de dados com o objetivo de qualificar as informações úteis necessárias para a tomada
de decisão de determinada organização. Objetivo: Verificar se o Big Data tem a possibilidade de reunir
informações relevantes ao desenvolvimento de processos decisórios nas organizações. Método: Pesquisa
bibliográfica. Resultados: Observou-se com o estudo bibliográfico, que a maior parte das organizações
lida diariamente com um volume enorme de dados que podem ser tratados de modo a favorecer a tomada
de decisões nas organizações. Para tanto, sugere-se a utilização do Big Data, ferramenta que realiza o
tratamento de inúmeros conjuntos de dados, que facilmente tendem a ser desperdiçados ou mal
interpretados, e com ele é possível obter tomadas de decisões assertivas e eficientes. Isso porque o método
intuitivo para tomada de decisões está sendo substituído por decisões baseadas em dados (BRETERNITZ;
SILVA, 2013). A limitação humana de analisar dados de diversas fontes e naturezas, impõe a utilização de
uma ferramenta como o Big Data. O qual possibilita a tomada de decisão utilizando além da experiência
dos gestores, o auxílio dos “cientistas de dados” - responsáveis pelas estatísticas e sistemas computacionais
além do conhecimento intenso do (RIBEIRO, 2014). É importante que a organização utilize o Big Data
como ferramenta de estratégia indispensável à empresa, proporcionando análise de dados relevantes a longo
prazo (NOVO; NEVES, 2013). Por outro lado, Breternitz e Silva (2013) afirma que “o Big Data é uma
grande ameaça à privacidade” e que deve haver um forte debate acerca do tema, pois não se trata apenas de
marketing, mas influencia todas as relações de consumo dos stakeholders da empresa. Conclusão:
Conclui-se deste modo, que a discussão sobre o Big Data deve ser amplamente discutida e aprimorada,
desde suas implicações com foco na tomada de decisões, quanto às questões de segurança da informação.
Podemos considerar ainda, um estudo sobre o uso ético e correto dos dados manipulados por meio do Big
Data. Durante o processo de tomada de decisão é imprescindível a utilização de dados concretos para que
haja, consequentemente, decisões organizacionais estruturadas, sólidas e assertivas, uma vez que, através
do uso de importantes informações possibilitem maior acurácia do processo decisório
Palavras-chave: Big Data. Tomada de decisão. Organizações. Gestão.
REFERÊNCIAS:
BRETERNITZ, Vivaldo José; SILVA, Leandro Augusto. Big data: Um novo conceito gerando
oportunidades e desafios. Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura, v. 2, n. 2, 2013. Disponível em:
<http://201.55.32.167/RETC/index.php/RETC/article/view/74>. Acesso em: 10 nov. 2016.
NOVO, Rafael; NEVES, José Manoel Souza das. Inovação na inteligência analítica por meio do Big
Data: características de diferenciação da abordagem tradicional. In: WORKSHOP DE PÓSGRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO PAULA SOUZA. p. 32-44. Disponível em:
<http://www.academia.edu/download/43556820/BIGData.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016.
RIBEIRO, Claudio Jose Silva. Big Data: os novos desafios para o profissional da informação.
Informação & Tecnologia, v. 1, n. 1, p. 96-105, 2014. Disponível em:
<http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/itec/article/view/19380>. Acesso em: 10 nov. 2016.
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A UTILIZAÇÃO DA FIBRA DE COCO E DO POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) COMO
ISOLANTES TERMO ACÚSTICOS EM TIJOLOS CERÂMICOS
BRITO, Igor Gomes de¹; COSTA, Nathannyel Araújo¹; LEITE, Jhonata Moreira¹;
ROCHA, Leandro Alves¹; SILVA, Ricardo Pereira da¹; QUEIROZ, Érica Karine Ramos
1Discentes das FIPMoc 2 Docente FIPMoc
Introdução: O conforto térmico e acústico é algo almejado pela maioria da população brasileira. Na região
do Norte de Minas, presencia-se uma sensação térmica de muito calor e lugares com emissão de ruídos em
altos níveis. Na construção civil, diante de contextos que exigem isolamento termo acústico, faz-se
necessário conhecer materiais que resolvam tais necessidades. Objetivo: Analisar as possibilidades de
vedações térmicas e acústicas em tijolos cerâmicos. Método: Trata-se de um estudo bibliográfico e
documental. A abordagem foi qualitativa, os objetivos metodológicos são exploratórios e explicativos.
Resultados: Para implementação de compostos com propriedades de isolamento térmico e acústico foram
propostos dois materiais como possibilidades de gerar isolamento térmico e acústico: o EPS e o coco. Este
é um produto orgânico encontrado em grande disponibilidade nos lixos das ruas da cidade, apesar de ser
descartado após o consumo, a sua fibra é bastante eficaz na redução de níveis sonoros, pois absorve as
baixas frequências. O EPS é um material poroso, leve e apresenta propriedades favoráveis ao isolamento
térmico. Também é de fácil acesso, pois é descartado irregularmente em grandes quantidades nas
construções. Conclusão: Com os dados da pesquisa, pode se afirmar que o isolamento termo acústico é
proporcionado por materiais porosos e com baixa condutividade elétrica, como, lã de rocha, lã de vidro,
vermiculita, fibra de coco e EPS. Com a utilização, obtém-se menor gasto de energia e conforto termo
acústico, por isso, é necessária em construções tais como: residências, indústrias e comércios que são
afetados pelo calor e ruídos em excesso. Ainda foi possível identificar que o uso sustentável de materiais
como a fibra de coco e o EPS apresenta fácil instalação, baixo custo e proporcionam ótimo nível de conforto
térmico e acústico. Porém, testes são necessários para confirmar a viabilidade do uso desses materiais como
elementos de vedação termo acústica.
Palavras-chave: Isolamento térmico. Isolamento acústico. Vedação. Sustentabilidade.

AÇO NA CONTRUÇÃO CIVIL: MÉTODOS DE PROTEÇÃO A CORROSÃO
¹COSTA, Lucas Gabriel Gonçalves; ¹SANTOS JUNIOR, Fabio Almeida; ¹NUNES, Luiz Gustavo de
Sena; ¹DAMASCENO, Saulo Dias; ¹RODRIGUES, Diego Mendes; ¹SILVA, Daniel Emmerick Rocha.
²Érica Karine Ramos Queiroz
1 Discentes FIPMoc 2 Docente FIPMoc
Introdução: Devido aos benefícios do aço na construção civil, tais como flexibilidade, menor prazo de
execução, liberdade no projeto arquitetônico e sustentabilidade, é possível notar o crescimento do número
de obras que utilizam o aço em sua estrutura. Visto isso, torna-se necessário o desenvolvimento de métodos
de prevenção de patologias em estruturas metálicas de modo a conservar as construções, e
consequentemente reduzir gastos na manutenção dos edifícios, residências e quaisquer obras que
contenham estruturas metálicas em sua composição. Objetivo: Analisar métodos de proteção contra
corrosão em estruturas metálicas. Método: Foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica, de
campo e laboratorial, pois se obteve as informações por meios manuais ou informatizados em referências
bibliográficas específicas, e executamos experimentos no laboratório com barras de aço em beckers com
diferentes tipos de ambientes para a observação da oxidação e testes de tração em aço 1020. Resultados:
Foram feitos testes químicos laboratoriais avaliando algumas barras de aço, umas sem proteção contra a
corrosão e outras protegidas, em 6 diferentes tipos de ambientes. A proteção utilizada nos testes foi a pintura
e resultou em uma perda de massa em média de 15,09% nas barras desprotegidas, enquanto as barras
pintadas tiveram uma perda de 12,88% em média da sua massa inicial, em um período de 21 dias. Essa
diferença se estendida a um prazo de 365 dias, resultará em uma conservação 38,41% superior do aço
pintado em relação ao desprotegido, aumentando bastante a durabilidade e preservação do aço na
construção. Foi utilizado como amostra no teste físico laboratorial o aço 1020. No teste de tração foi
possível observar que a força e deformação são lineares, ou seja, quanto mais força fosse aplicada, mais o
aço deformava. Contudo na deformação plástica a relação de força e deformação passa a ser uma parábola,
pois chega em um momento que o aço não volta mais ao seu tamanho original, e conforme a força vai sendo
aplicada, a amostra se rompe. Conclusão: Visto a importância da proteção das estruturas metálicas, foi
possível analisar as propriedades do aço, e com base nisso utilizar métodos que o protegem da oxidação,
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proporcionando maior vida útil ás estruturas metálicas e tornando as edificações mais sustentáveis. Os
métodos de proteção se mostraram muito eficientes em seu propósito, e a relação custo x benefício
demonstrou que ao preservar o aço, os benefícios foram enormes em relação ao baixo custo da implantação
dos mesmos.
Palavras-chave: Aço. Corrosão. Oxidação. Metais. Construção civil.

ADAPTAÇÕES PARA CONFORTO EM PRÓTESES DE MÃO FABRICADAS EM
IMPRESSORA 3D
AQUINO, Wanderlam Alcantario Barbosa de ¹; DINIZ, Renan Ragone¹; FONSECA, Neurisvan Mendes¹;
SANTOS, Tamires Suziane Lima¹; SOARES, Merick Weiller Rocha¹; XAVIER ROCHA, Túlio
Brandão²; OLIVA, Henrique Nunes Pereira ²
1
Discente do curso de Engenharia Mecânica das FIPMoc 2Docente do curso de Engenharia
Mecânica das FIPMoc
Introdução: A mão é um órgão essencial do corpo humano, que permite os sentidos do tato e executar
funções como comunicação, expressão e a manipulação de objetos que possibilita a interação do indivíduo
com o meio físico. A ausência deste membro ou o comprometimento das funções musculoesqueléticos trará
limitações funcionais, como impossibilidade de agarrar objetos influenciando negativamente no
desempenho das atividades rotineiras além disso, é comum a dificuldade de adaptação de pacientes com
dispositivos prostáticos, havendo desde pressões indevidas no coto até a dificuldade em realizar algumas
tarefas. Para minimizar essa limitação, existem hoje no mercado, vários tipos de próteses. Objetivo:
Desenvolver adaptações, no intuito de diminuir o índice de rejeição, em próteses 3D para usuário com
necessidades especiais visando o conforto. Método: Para sua confecção foi utilizado o polímero PLA que
é um material rígido que desempenha a função de uma mão mecânica, e elásticos flexível, que provê o
movimento de flexão às articulações da prótese. A proposta de melhorias foi o uso de dois materiais depois
da impressão da prótese, que permite mais aderência a prótese e mais conforto, além de melhor encaixe
sem provocar incômodos. Sendo um dos materiais mais maleáveis e com boa elasticidade, uma espécie de
borracha silicone sendo sua parte interna revestida modelando em torno do membro onde a prótese será
acoplada, evitando o contato direto do PLA, com a pele do usuário. Resultados: As propostas de melhorias
implementadas funcionaram bem, proporcionando maior flexibilidade e movimento à prótese. Com o uso
de materiais de características mecânicas desejáveis, permitindo uma maior fixação da prótese no coto,
quanto a em uma boa aderência para agarrar objetos. O resultado foi uma prótese funcional que ofereça
maior comodidade ou usuário. Conclusão: As melhorias na prótese vêm apresentado bons resultados
podendo ser usado como modelo para o desenvolvimento de próteses de membro superior. O resultado foi
uma prótese funcional capaz de oferecer maior comodidade ou usuário.
Palavras-chave: Prótese. Impressão 3D. Adaptações. Reabilitação.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS DE FUNDIÇÃO E FORJAMENTO
UTILIZANDO O LATÃO EM UMA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE HIDRÔMETROS
CARDOSO, Daner Vinicius Lima¹; CORREIA, Jonathan Alecy Moreira¹; GOMES, Rodrigo Hiramatsu1 ;
MAIA, Luíz Carlos Andrade¹; SANTOS, Michael Bruno Leite¹; SILVA, Alessandro Evair Oliveira¹;
XAVIER-ROCHA, Túlio Brandão²
¹Discentes das FIP-MOC, ²Docente das FIPMOC.
Introdução: Na indústria de produção de hidrômetros é utilizado o latão como matéria-prima base para
produção de carcaças, por se tratar de uma liga de fácil manipulação. Os processos de fabricação mais
comuns são fundição e forjamento, cada um deles oferecendo um produto final com características
diferentes, mas ambos com mesma função. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar qual dos
processos de fabricação analisados apresenta o melhor acabamento superficial no produto e as melhores
propriedades mecânicas para hidrômetros fabricados em uma empresa do Norte de Minas Gerais. Método:
Neste estudo foi desenvolvida a pesquisa do tipo bibliográfica, aliada a análises de campo, onde foi possível
assimilar os conceitos teóricos estudados, aplicando-os à prática. A análise de literatura teve como fontes:
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livros específicos do tema, artigos científicos, resumos e manuais técnicos. Estes elementos agregaram o
embasamento teórico das análises propostas, como a espectrometria e a micrografia, colocando como estas
são feitas, seus resultados procurados e o que se espera das mesmas. Resultados: Desenvolvida a fase de
estudos acerca das propriedades físico-químicas, foram realizadas análises de liga utilizando-se amostras
de materiais obtidos pelos processos estudados. Através das micrografias foi possível identificar a
conformação dos grãos na estrutura cristalina das amostras de cada processo e determinar características
estruturais, como usinabilidade. Foram feitas três análises de cada amostra, com a determinação do valor
médio e um desvio padrão para os resultados, gerado pelo software da máquina utilizada. Com esses dados
foi possível definir características específicas de cada processo e seus impactos diretos no produto, como
etapas de fabricação, maquinário utilizado, entre outros. A análise química apresentou as concentrações dos
principais componentes, como o cobre (58-62%), os elementos de adição e impurezas (3%) e o Zinco (3935%). Dentre os aditivos, pode ser citado o chumbo (1,5-2,8%), responsável pela melhora plástica à quente
e facilitação da usinagem, o alumínio (0,2-0,5%) que dá fluidez à liga e melhora suas características
mecânicas e de superfície, o estanho (0,4%) que aumenta a resistência corrosiva, mas diminui o
alongamento do latão, favorecendo a formação de trincas, e o ferro (0,4%) que aumenta a temperatura de
fusão e vazamento da liga, modificando suas características mecânicas. Em menor concentração, existem
o magnésio (0,2-0,3%), o silício (0,1%) e o níquel. Conclusão: Terminada a análise dos procedimentos,
foi possível concluir que o produto forjado apresentou melhores resultados, levando em consideração todas
as etapas inerentes a cada um dos dois processos de fabricação. Em comparação com a fundição, o
forjamento se mostrou mais rentável, pois esta dispensa etapas posteriores de refinamento do produto, como
a fabricação de machos de areia, fusão do material, entre outros. Além disso, pode se observar que o produto
forjado apresenta um produto visualmente melhor conformado, com refinado acabamento superficial e
maior detalhamento geométrico da peça, apresentando-se ainda assim mais leve e com menor custo de
produção.
Palavras-chave: Latão. Hidrômetro. Processos de fabricação. Forjamento. Fundição.

ANÁLISE DE FALHAS OU DESCONTINUIDADES ENCONTRADAS EM PEÇAS
CONFORMADAS
SOUZA, Cassio Cardoso¹; BATISTA, José Messias Cardoso¹; BRAGA, Lucas Guilherme Araújo¹;
ALMEIDA-LAPA, Ronaldo Batista¹; QUEIROZ, Rubens Leonardo Maciel¹; SILVA, Vitor Soares¹;
OLIVA, Henrique Nunes Pereira².
¹Discentes de Engenharia Mecânica das Faculdades Integradas Pitágoras - FIPMoc.
2
Docente das Faculdades Integradas Pitágoras - FIPMoc.
Introdução: Em todo e qualquer processo que envolva a manufatura de bens é indesejável a ocorrência de
falhas de qualquer natureza, seja em termos do processo de fabricação, materiais utilizados ou ferramental.
A análise da falha consiste em um conjunto de métodos de investigação que, tem como finalidade predizer
as possíveis falhas de um material, sistema ou processos em estudo. Conforme menciona Helman e Cetlin
(2015), a falha durante conformação mecânica pode ser proveniente de duas fontes: do material utilizado
no processo ou do tipo de conformação que precede a operação. Objetivo: O presente estudo tem como
objetivo estudar os conceitos de análise de falhas nos materiais e ou equipamentos, envolvidos no processo
de fabricação por conformação mecânica, a fim de amenizar ou reduzir danos que possam comprometer o
trabalho realizado pelo engenheiro. Método: O estudo realizado consiste em uma pesquisa bibliográfica,
produzida com base em livros e artigos científicos relacionados ao tema. Os principais meios de buscas
utilizados foram defeitos em peças conformadas, a implicação das falhas e seus efeitos na conformação
mecânica. Resultados: Visando prever a ocorrência das falhas, as análises podem ser realizadas por meio
de técnicas largamente utilizada na engenharia como, FMEA (Análise dos modos de falha e seus efeitos)
aplicada ao tipo de conformação que precede a operação, os métodos analíticos voltados a conformação
mecânica, e a técnica do líquido penetrante para realizar inspeção em ferramentas ou moldes. Conclusão:
Para a eliminação dos defeitos que geram refugos ou retrabalhos e desperdício de materiais, deve-se realizar
inspeções com o objetivo de prevenir a reincidência dos defeitos, além de somente identifica-los. Além
disso, mostra-se necessário analisar se o material utilizado é adequado para as condições de uso do processo
de fabricação.
Palavras-chave: Análise de falha. Métodos analíticos. Processo de fabricação. Conformação mecânica.
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ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA PRESENTES NA
FABRICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA
DURÃES, Caio Mateus Pereira1¹; QUINTAES, Marcelo Pereira junior1¹; LEDO, Zenon Pimentel
Lima1¹; XAVIER-ROCHA, Túlio Brandão2²
1Discente das FIPMoc; 2Docente das FIPMoc
Introdução: No mundo contemporâneo, a transferência de arquivos por meio de altíssimas taxas de
transmissão tornou-se significativo e se expandiu devido à necessidade de fomentar o conhecimento.
Atualmente, os dispositivos que melhor atendem a essa necessidade são os cabos de fibra ótica. Porém, na
fabricação dos cabos, deve-se considerar alguns parâmetros do material, como resistência a intempéries,
perda de transmissão, isolamento elétrico e refração, que garantem a qualidade do produto. Dessa maneira,
a produção de fibras óticas fica restrita a dois tipos de materiais: vidro e plástico. Objetivo: Analisar o
processo de fabricação mecânica das fibras ópticas. Método: A metodologia utilizada foi baseada em
levantamentos a partir de dados bibliográficos, e artigos relacionados a processos de conformação ne
fabricação da fibra óptica, privilegiando citações de caráter direto e indireto, feitas já em trabalhos de
terceiros. Resultados: Na fabricação da fibra óptica de vidro existe diferentes formas de produção tais
como: Deposição de vapor químico externo (OVD), “Vapor-phase Axial Deposition” (VAD), Deposição
de vapor químico interno (MCVD), “Plasma-activated chemical vapor deposition” (PCVD), “Rod in tube”,
e Duplo cadinho; diferente da fabricação de fibras de plástico que é feita por apenas um processo de
conformação mecânica conhecido como extrusão. Não é o mais utilizado porem devido à resistência
mecânica está presente em muitos laboratórios ao redor do mundo. Conclusão: Existe diferente processos
aplicados na fabricação da fibra óptica, o que muda é a empregabilidade da fibra, quais as características
do ambiente para melhor apuramento do tipo de fibra óptica a ser aplicada. Conclui-se também que o
processo de fabricação da fibra óptica de plástico é o único que apresenta fabricação através da conformação
mecânica por extrusão.
Palavras-chave: Fibra óptica. Fabricação. Conformação mecânica.

ANÁLISE FINITA DE ÓRTESE DESENVOLVIDA EM CAD PARA AUXÍLIO DA ESCRITA
DE MOURA, Walter Ribeiro¹; DOS SANTOS, Uelson Soares¹; OLIVA, Henrique Nunes Pereira².
1 Discente das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc
Introdução: Deficiência é inerente à condição humana e quase todas as pessoas em algum instante de suas
vidas terão alguma deficiência, sendo ela temporária ou permanente e que, com a senescência, seus corpos
enfrentarão dificuldades cada vez maiores. Ao longo da vida, com o avanço demográfico e o
envelhecimento das populações, tornou-se iminente a criação de iniciativas de inclusão social para melhor
apoiar as pessoas com deficiência (DA SILVA, 2014). Objetivo: Simular, por meio de recurso de
simulação de software CAD, análise estática de órtese customizável projetada para fabricação por
prototipagem rápida. Método: O presente trabalho partiu de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo
profissionais da área da saúde e engenharia, para realização do projeto de órtese no software
SOLIDWORKS 2016. Uma vez realizado o projeto da órtese, foram definidos os materiais e simulados
esforços, com o fim de atestar a qualidade do produto desenvolvido. Resultados: Por meio da simulação
da análise estática feita pelo programa, com uma força de 16 Newtons aplicada em partes relevantes de dois
componentes da órteses (anel externo e porta canetas para escrita), verificou-se os deslocamentos estáticos
e deformações estáticas que essas peças poderão sofrer durante a sua utilização. Constatou-se que o anel
externo na sua deformação estática não sofreu nenhum tipo de deformação intolerável, já no seu
deslocamento estático, encontrou-se um resultado de um milésimo de milímetro em seu máximo
deslocamento. A partir da simulação, foi constatado resultado satisfatório para a finalidade pretendida para
o produto projetado. Conclusão: Foi possível a elaboração de uma órtese que atendesse os mínimos padrões
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de resistência mecânica e solicitações de tensões por análise computacional. Uma vez bem sucedida a
simulação do produto em software, uma próxima etapa consiste na fabricação dessa órtese e realização de
testes mecânicos.
Palavras-chave: órtese. Reabilitação. Simulação.
REFERÊNCIA:
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APLICATIVO PARA MÉDICOS: UMA FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA OS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

GOMES, Hadson Marcelo¹; SICUPIRA, Ismael Pinheiro²; COSME, Edmar Alves³; MARQUES, Maria
Suzana4.
2
¹Analista de Sistemas, CEO da empresa Metro Apps. Discente do curso de Engenharia Mecatrônica –
FIPMoc.3Docente do curso de Engenharia Mecatrônica – FIPMoc.4Docente do curso de Medicina –
FIPMoc.
Introdução: A medicina é uma profissão de grande responsabilidade, pois seu foco é o ser humano. A
formação de um médico é algo que exige muito estudo e esforço. Durante sua vida acadêmica e, mesmo
depois de formado, é necessário um estudo contínuo para manter-se sempre atualizado. A velocidade e
quantidade de informações disponíveis. Tomar decisões, traçar estratégias ou mudar planos são ações
rotineiras na vida do médico e, que, se adotadas de maneira incorreta, podem acarretar na perda de uma
vida. A utilização da informática para ajudar médicos na tomada de decisões clínicas não é novidade no
mercado atual. A tecnologia aliada a essa área do conhecimento sempre permitiu a evolução de
procedimentos técnicos, medicamentos e abordagens clínicas. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo
desenvolver um aplicativo móvel (Medicar®) que permita aos estudantes de Medicina e médicos acessarem
milhares informações sobre a área médica. Método: Trata-se de uma pesquisa tecnológica aplicada. A
partir de livros da área da saúde, foi feito um levantamento de informações inerentes às adversidades
clínicas do Brasil de forma que, os dados, serão inseridos em um banco de dados local e todo o acesso à
consulta do conteúdo no aplicativo será off-line, dispensando o uso de uma conexão de internet.
Inicialmente, será disponibilizada a versão para sistemas Android, sendo que, futuramente, outros tipos de
sistemas operacionais serão incluídos, inclusive desktops. Paralelamente, ao vasto conteúdo que o software
oferecerá, foi integrado um grupo de discussão entre usuários, para que informações sobre casos clínicos,
dúvidas, técnicas etc. sejam compartilhadas. Resultados: O desenvolvimento do aplicativo ainda não está
em andamento. Até o momento já foram definidas algumas de suas funcionalidades: consulta de bulas de
medicamentos, prescrições médicas, consulta ao CID, dentre outras funções. Conclusão: Ao ser concluído,
esse aplicativo, oferecerá quase 30.000 tópicos de conteúdo, com dados sobre CID (Código Internacional
de Doenças), dicionário de termos médicos, antimicrobianos, imagens, reposições eletrolíticas,
procedimentos, intoxicações por drogas, doses pediátricas, calculadoras e muitos outros. A disponibilidade
desse conteúdo permitirá ao usuário ganho de tempo e acesso rápido a informações para embasamento
teórico ou tomada de decisões.
Palavras-chave: Sistemas móveis. Aplicativo. Informações médicas.

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL NAS CONSTRUÇÕES BRASILEIRAS
LOPES, D’avilla Thaís Souza¹; BORÉM, Isa Murta¹; BRAGA, Isabela Antunes Oliveira¹; ARAÚJO,
Josseb Josué de Castro e¹; OLIVEIRA, Larissa¹; CUNHA, Thereza Karolina Maia¹. QUEIROZ. Érica ²
1Discente das FIPMoc; 2Docente das FIPMoc
Introdução: Essa pesquisa aborda o tema Arquitetura Sustentável e visa unir conforto e integração
climática sem agredir o meio ambiente de forma significativa. No contexto atual, a sociedade necessita de
construções que preocupem com a questão ambiental. Objetivo: Nessa perspectiva, o objetivo é
desenvolver um projeto arquitetônico com foco em propostas sustentáveis. Método: Para tanto, usou-se o
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método bibliográfico, de campo e operacional (Autocad). Resultados: No desenvolvimento dessa pesquisa,
os principais resultados obtidos foram os levantamentos feitos in loco, onde encontrou-se as medidas e os
desníveis do terreno utilizado, bem como o método construtivo a se utilizar e também os principais materiais
utilizados em uma edificação sustentável, como o Steel Frame conhecido como “construção seca”,
juntamente ao drywall, placas cimentícias e madeira OSB. Conclusão: Portanto, foi elaborado um projeto
arquitetônico sustentável, tendo como proposta o melhor aproveitamento da luz natural juntamente ao
posicionamento da residência para eficiência dos ventos dominantes.
Palavras-chave: Arquitetura. Sustentável. Meio Ambiente.

AS CONTRIBUIÇÕES DA ARQUITETURA CLÁSSICA NA ATUALIDADE
QUEIROZ, Frederico Mendes¹; RODRIGUES, George Teixeira¹; VIEIRA, Thelly Jesilene ¹;
QUEIROZ, Erica K. R.²
1 Discentes das FIPMoc; 2 Doutora em Linguística. UNICAMP
Introdução: A arquitetura clássica trata de elementos construtivos de duas culturas: a Grega e a Romana.
É interessante salientar que os elementos clássicos presentes nestas duas culturas, são de inspiração dos
egípcios. Fazio (2011, p. 64) infere que a arte grega serviu-se de duas grandes heranças: a dos povos que
habitavam a bacia do Mediterrâneo, como os Egípcios, os Cicládicos, os Mesopotâmicos e os Cretenses; e
a dos povos indo-europeus, como são exemplo os Aqueus, que originaram a Civilização Micénica e depois
os Dórios, no século XII a.C., conhecedores do ferro e outras técnicas de construção. Para Mattos (2008,
p.375), a arte clássica é aquela cujos elementos construtivos visam alcançar uma harmonia entre suas partes.
Segundo Fazio (2011, p.65-66) entende se por elementos construtivos, aqueles presentes nas construções
e, neste caso, as edificações do período clássico usavam basicamente da pedra mármore e das três colunas
gregas, a jônica, coríntia e a dórica. As ordens clássicas, bem como suas formas centram-se em uma
interpretação particular, elaborada através dos séculos, do sistema trilítico, segundo o qual os elementos
principais, apoiados em vigas, recebem um tratamento modelador, dando origem às formas típicas das
colunas, capitéis, arquitraves e frontões, Colin (2006, p.80). Objetivo geral: Verificar quais as
características mais marcantes da Arquitetura Clássica que influenciam nas criações arquitetônicas
contemporâneas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa que tem uma abordagem qualitativa exploratória,
pois se levará em conta o estudo histórico/sociológico e a análise argumentativa dos dados, sendo utilizados
para a coleta das informações, artigos, livros, e sites. Resultado: Após o estudo, e tendo como base a Igreja
de La Madeleine, identificou-se que diversos elementos clássicos influenciam nas construções atuais, como
exemplo as colunas por sua retidão, equilíbrio e harmonia e a presença de sistemas construtivos semelhantes
aos usados no período citado, como o trílitico. Neste sentido construiu-se um coreto tendo como principal
material o concreto pré-moldado, pois com ele se pode produzir praticamente qualquer coisa, inclusive os
detalhes característicos das colunas, como o capitel coríntio, o entablamento, a base e frisos. Conclusão:
O presente estudo nos possibilitou agregar conhecimento sobre a arquitetura clássica e suas aplicações nas
construções atuais da cidade de Montes Claros, uma vez que exploramos um dos conceitos mais
fundamentais da arquitetura, o clássico.
Palavras-chave: Arquitetura. Clássico. Greco-romano.
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AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO COMO
DIFERENCIAL COMPETITIVO FRENTE À CRISE INDUSTRIAL
SILVA, Wesley Bruno Barbosa¹; ARAÚJO, Eduardo Mendes¹; SANTIAGO, Andreia Maria
Oliveira Versiane ²
¹Discentes do curso de Engenharia de Produção das FIPMoc. ²Docente do curso de Engenharia de
Produção das FIPMoc
A crise econômica, somada a crise política que o Brasil enfrenta atualmente, tem refletido negativamente
nas organizações. Férias coletivas, redução temporária da jornada de trabalho, plano de demissão voluntária
(PDV) e o lay-off são alternativas que as empresas estão adotando para evitar as demissões em massa dos
seus colaboradores. Deste modo, o objetivo dessa pesquisa foi analisar os desafios enfrentados pelas
indústrias durante o período de crise, propondo ferramentas do PCP para as auxiliarem na melhoria contínua
de seus processos, evitando assim tomada de decisões que afetam, sobretudo, o seu capital humano. Nesta
pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica, na qual os dados coletados são de diferentes fontes de
consulta: livros, revistas, artigos e materiais disponíveis na Internet. O estudo evidenciou a importância da
utilização dessas ferramentas, pois, a partir delas é possível detectar erros no processo, diminuir
desperdícios, diminuir tempos desnecessários, estoques desnecessários e retrabalho, proporcionando
ganhos de produtividade e, além de tudo, menores preços.
Palavras-chave: Ferramentas. Planejamento. Crise.

AS VANTAGENS DE SE USAR TIJOLO ECOLÓGICO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
SILVA, Danielle Gonçalves¹; OLIVEIRA, Débora Wérika Mendes de¹; MARTINS, Larissa Dias¹;
SOUZA, Lohanna Santos¹; MENDES, Tatiane Ferreira¹; QUEIROZ, Erica Karine Ramos²
1Discentes das FIPMoc; 2Docente das FIPMoc
Introdução: A preocupação com a possível escassez dos recursos naturais, especialmente na construção
civil é um assunto em destaque atualmente, em que é esclarecido por John (2001) que a construção emprega
algo entre 20% à 50% dos recursos utilizados na sociedade. Assim, cabe a tal setor a diligência por técnicas
que insiram no cenário atual, o aumento da busca pela sustentabilidade. Dessa forma o Tijolo Solo-Cimento,
também chamado de Tijolo Ecológico é uma alternativa viável para a solução deste obstáculo, visto que
em sua fabricação usa-se água, solo, que é um material de grande abundância, cimento e podendo aplicar
caliça (resíduo de obra). Objetivo: Analisar o tijolo ecológico como elemento de vedação alternativo,
comparando-o com o modelo convencional. Método: Esse estudo apresenta natureza dedutiva e indutiva,
também objetivos metodológicos exploratórios e explicativos, de cunho qualitativo. Quanto aos
procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo realizada na Cerâmica
Montezuma em Montes Claros, TecPré Blocos e Pré Moldados e TijoMoc (Fábrica de Tijolo Ecológico),
além de pesquisas laboratoriais através de teste de resistência à compressão e ensaio de absorção.
Resultados: Os principais resultados obtidos nos experimentos comprovaram que não é necessário a
queima do tijolo no processo de fabricação, tendo uma menor degradação ambiental, como também
redução de 30% do tempo de construção e economia de quase 21% do custo total da obra em relação a
alvenaria convencional. O teste de resistência à compressão feita com 12 amostra do tijolo, com pesos que
variam de 3.110 a 3.270 gramas e dimensões de comprimento 250mm, altura 71mm e largura de 125mm,
suportou uma tensão de ruptura máxima de 2,84 Mpa, já o ensaio de absorção mostra que o tijolo solocimento absorveu 12,73% da água. Conclusão: o material de vedação supracitado possui propriedades
favoráveis que podem contribuir para a qualidade da obra, estando os seus testes de acordo com as normas
vigentes. Algumas das vantagens apresentadas é que contribui para a economia e tempo da construção,
além de ter menor degradação ambiental, mostrando-se com alta resistência e baixa absorção de água.
Podendo concluir que o seu emprego está em conformidade com o grande desafio da diminuição de
impactos ambientais, aliados a melhorias na construção civil.
Palavras-chave: Tijolo Solo-Cimento. Sustentabilidade. Economia.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE, DISCENTE COMO FERRAMENTA DE
GESTÃO PARA APRIMORAMENTO DA PRÁTICA PEDÁGOGICA NA FIP-MOC
FERREIRA, Aléssia Viviane; OLIVEIRA, Saymon Dants Barbosa; FERREIRA, Kelly Cristina Leal;
PEREIRA, Ronyson Maia; PINHEIRO, Christh
A corrida pelo desempenho organizacional é uma prática atual diante da competitividade no mercado. Uma
organização de elevado desempenho começa com pessoas de elevado desempenho (CHIAVENATO, 2010,
p. 247). Nesse sentido, avaliar o desempenho dos funcionários compreende uma prática essencial na gestão
de pessoas. Ao tratar o desempenho do professor, este consiste em um processo delicado devido a sua
complexidade, considerando a subjetividade dos fatores de avaliação. No entanto, profissionais
qualificados na área de educação superior refletem diretamente na formação dos discentes, o que faz a
avaliação de desempenho do professor necessária. Não obstante, a forma que a avaliação de desempenho
do professor é aplicada influencia diretamente nos resultados e, considerando que o principal avaliador do
professor é o estudante, e dispor de ferramentas inovadoras contribui imensamente para a participação deste
no processo. Diante do contexto, este trabalho objetivou desenvolver uma ferramenta de avaliação de
desempenho para o corpo docente do curso de Administração de uma Instituição de Ensino Superior (IES)
do município de Montes Claros/MG. Para o alcance do objetivo, foi realizada uma pesquisa de satisfação
do modelo utilizado pela IES, com o propósito de identificar os pontos fortes e fracos do mesmo. Após a
coleta de dados referentes à satisfação foi elaborado o modelo proposto neste trabalho. Assim, realizou-se
uma pesquisa quantitativa, por meio de aplicação de questionários semiestruturados, sendo estes aplicados
a 150 estudantes das 7 turmas do semestre 2/2016, caracterizando uma amostragem não probabilística. Os
resultados do estudo apontam que 63% dos estudantes conhecem a avaliação utilizada atualmente pela IES
em estudo. A maioria dos respondentes (51%) afirmou que a mesma não atende às expectativas dos
acadêmicos e considera que as mudanças necessárias tangem a forma de aplicação e a conscientização da
importância da participação dos estudantes no processo. Além destes resultados, 54% dos estudantes
afirmam que a intranet apresenta problemas. Ao serem questionados sobre a utilização de smartphones,
90% afirmaram utilizar e a maioria (79%) acreditam que um aplicativo de dispositivo móvel tornaria a
avaliação de desempenho mais dinâmica e de fácil acesso. Além disso, 86% dos acadêmicos pesquisados
consideram que a avaliação de desempenho dos professores pode acarretar em melhorias para a IES.
Contudo, os resultados obtidos evidenciam a necessidade de mudança da ferramenta de avaliação da
instituição, onde os acadêmicos buscam por inovação e praticidade. Assim, foi proposta uma avaliação de
desempenho baseada no modelo 360º, devido sua amplitude. A avaliação proposta será utilizada por meio
de um aplicativo de dispositivo móvel, elaborado com uma proposta interativa e motivadora. Para além da
avaliação do professor, foi proposta uma avaliação das turmas, na qual ao final do período de preenchimento
da avaliação, cada turma terá acesso aos resultados das avaliações feitas pelos professores do período por
meio do feedback disponível no aplicativo, assim como os professores também terão acesso aos seus
resultados. Contudo, acredita-se que a proposta deste trabalho contribuirá tanto para o desempenho da IES
quanto para a participação dos estudantes no processo.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Feedback. Ensino superior.
REFERÊNCIA:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.
3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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BITCOIN A INOVAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
DIAS, Gilmara Aparecida de Freitas1; ALMEIDA, Anderson Henrique dos Santos2; REIS, Kelly
Aparecida Silva3
1 Docente das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc; 3 Docente das FIPMoc
Introdução: Bitcoin é uma rede que aplica-se de forma consensual, sendo possível criar uma nova forma
de pagamento e nova moeda completamente digital. Sendo primeira rede de pagamento descentralizada de
um ponto ao outro, onde os usuários gerenciam o sistema, sem necessidade de intermediador ou autoridade
central. Da perspectiva do usuário; funciona como dinheiro virtual, através de um aplicativo ou computador
móvel que oferece uma carteira Bitcoin pessoal e permite que o usuário envie e receba bitcoins com ele. A
rede compartilha um registro público chamado de "cadeia de bloco". Pois contém todas as transações
processadas, permitindo que o computador do usuário verifique a validade de cada transação. Objetivo:
Averiguar as formas de utilização do BitCoin. Método: Pesquisa bibliográfica. Resultados: A
autenticidade de cada transação é protegida por assinaturas digitais correspondentes aos endereços
enviados, permitindo que todos os usuários tenham controle total sobre o envio de bitcoins de seus próprios
endereços. Qualquer um pode processar transações, usando um hardware especializado e ganhar uma
recompensa em bitcoins. As empresas podem se beneficiar em relação ao Bitcoin com: controle e segurança
- os usuários tem controle total de suas transações, é impossível cobrançeas indesejadas ou não notificadas
como poderia ocorrer com outras formas de pagamento. Os pagamentos com Bitcoin podem ser realizados
sem vincular informações pessoais à transação. Isto oferece proteção contra furto de identidade. Os usuários
podem proteger seu dinheiro com cópias de segurança e criptografia; Taxas acessíveis - pagamentos com
Bitcoin são atualmente processados tanto sem ou com taxas extremamente pequenas. Os usuários podem
incluir taxas de transações para receber tratamento prioritário, resultando em uma confirmação das
transações mais rápida pela rede. Existem processadores para auxiliar as operações, convertendo bitcoins
em uma moeda de transferência e depositando fundos diretamente para contas bancárias. Nenhum indivíduo
ou organização pode controlar ou manipular o protocolo Bitcoin e não há informações pessoais dos clientes,
o que reduz as fraudes. As empresas podem facilmente expandir para novos mercados, onde os cartões de
crédito não estão disponíveis ou taxas de fraude são inaceitavelmente elevadas. Os resultados líquidos são
taxas mais baixas, os mercados maiores, e menos custos administrativos. O Bitcoin apresenta algumas
deficiências dentre elas: Volatilidade - o valor total do número de bitcoins em circulação e o número de
transações que utilizam ainda é menor comparado ao que poderia ser, porém isso poderá diminuir a medida
que o mercado Bitcoin e a tecnologia avançam. Conclusão: Conclui se que o Bitcoin pode ser visto como
o mais promissor sistema de contabilidade de entrada tripla existente. A cada dia, mais empresas aceitam
bitcoins, porque eles querem as vantagens ao fazê-lo, mas a lista continua pequena e ainda precisa crescer,
a fim de beneficiar-se dos efeitos de rede. Pois a alta segurança criptográfica do Bitcoin permite processar
transações de uma maneira mais eficiente e acessível.
Palavras-chave: Moeda digital. Transação. Segurança.

CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
NEVES, Blenda Mariane Aparecida Pereira¹; AGUIAR, Everton Santos¹; SOUZA, Poliane Silva¹;
FILHO, Sérgio Fabian Campos¹; SILVA, Thawany Silva¹; VERSIANE, Andréia²; QUEIROZ, Érica².
¹Discente das Fip-Moc; ²Docente das Fip-Moc
Introdução: O sol é a fonte de energia com maior potencial para suprir a crescente demanda energética em
todo o mundo. A geração de energia elétrica demanda a instalação de um sistema fotovoltaico, mecanismo
que funciona por meio de um fenômeno físico e químico. A energia solar é uma boa opção na busca por
alternativas menos agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa.
Nesse contexto a presente pesquisa elucidou aspectos referentes ao uso do sol na construção sustentável,
pois a tendência mundial a busca por fontes de energia que possa atender ao acelerado crescimento, de
forma não poluente e sustentável. Objetivo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar a produção
de energia solar fotovoltaica para a geração de energia elétrica de forma sustentável. Método: O presente
estudo tem caráter qualitativo e exploratório e seu objeto de estudo utilizado encontra-se voltado para o sol
como fonte de energia renovável. A fim de obter resultados satisfatórios, foi realizada pesquisa bibliográfica
e experimental. Resultados: Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através das
chamadas células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de transformar a
radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado “efeito fotovoltaico”. O efeito
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fotovoltaico acontece quando a luz solar, através de seus fótons, é absorvido pela célula fotovoltaica. A
energia dos fótons da luz é transferida para os elétrons que então ganham a capacidade de movimentar-se.
Como são painéis caros, utiliza-se o meio mais prático e econômico. Utilizamos a mangueira preta em
espiral, caixa de leite, galão de 20 litros, chapa de madeira. A própria mangueira atua como um coletor
solar, absorvendo a energia da radiação e transmitindo-a para a água em seu interior. A entrada da água fria
acontece no raio da espiral e ela percorre todo o comprimento da mangueira, recebendo calor, obtendo sua
temperatura máxima na saída localizada no centro da espiral. Conclusão: Pôde-se concluir que a energia
fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, e pode ser produzida mesmo em dias
nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade produzida.
A geração de energia fotovoltaica há muito tempo é vista como uma tecnologia de energia limpa e
sustentável, que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e amplamente disponível no planeta
- O SOL. Visamos também o quão útil é a energia solar para nós e o meio ambiente. Nesse estudo, o
protótipo é uma proposta de baixo custo para aquecimento de água utilizando energia solar como
alternativas viáveis economicamente aos cidadãos, independentemente de classe social e como opção real
de modelo energético sustentável. A mudança do mundo somente ocorre com a mudança de cada um.
Palavras-chave: Energia Renovável. Energia Solar. Construção Sustentável.

CENÁRIO BRASILEIRO DA ENERGIA RENOVÁVEL
LACERDA, Rosiane Viana Silva¹; SOARES, Victor Hugo Alves²; LACERDA, Frederico Melo³
1 Professora Pesquisadora UAB; 2 Gestor Ambiental SEMAD; 3 Docente FIPMoc
Introdução: O Brasil sempre se destacou por ter uma das matrizes energéticas do mundo mais voltada para
energia renovável, como indicadores do MME, porém nos últimos 10 anos, além da presença da hidrelétrica
estamos observando o crescimento da participação de outras fontes renováveis, principalmente por meio de
incentivo do governo nos leilões de energia e por políticas públicas voltadas para esse setor. Situação essa
que tem deixado o Brasil em destaque mundial, como pode ser em diversos noticiários ao redor do mundo,
os quais sempre colocam em destaque o potencial de crescimento do nosso país. Porém quando olhamos
para a realidade dentro do país, encontramos alguns paradoxos, pois apesar de todo potencial ainda
apresentamos diversas carências, principalmente para facilitar o acesso dessas fontes de energia para a
população geral, mostrando a fragilidade das nossas legislações e das nossas políticas públicas para o setor
energético. Objetivo: Tem como objetivo analisar a energia renovável no Brasil. Métodos: Baseou-se em
pesquisas bibliográficas, realizada em relatórios e artigos on-line. Resultados: O Brasil tem características
ideais para implementação de praticamente todos os tipos energéticos, desde fontes fosseis como petróleo,
gás natural e nuclear até as fontes renováveis como hidrelétricas, fontes eólicas, fontes solares: fotovoltaica
e térmica, biomassa, cabendo ao setor político e econômico a definição de qual o melhor caminho a ser
seguido. Decisão essa que tem sido tendenciosa apenas para interesse de poucos, deixando de lado o meio
ambiente e grande parcela da população, decisão tomadas muitas vezes sem ter o embasamento correto e
completo para definir qual melhor estratégia para a gestão energética. Observou-se que a ANEEL, ainda
terá um longo caminho a percorrer, pois quando se trata de avanços, observamos apenas pequenas medidas
pontuais, e que muitas vezes abrangem apenas alguns locais, fator esse que aumenta a disparidade entre
algumas regiões, uma vez que áreas tendem ser sempre privilegiadas e outras não. Ainda assim, é esperada
uma de rápida expansão sesse setor. Um dos principais desafios que sempre encontramos no Brasil sempre
foi relacionado as questões financeiras, principalmente que os projetos de energias renováveis são projetos
que tem como característica o custo inicial significativo, que apesar do payback vantajoso muitas vezes a
população não tem o capital inicial, e assim não tem como investir nesse setor, porém assim como em
outros avanços que o país tem dado, essa barreira também começa a ser ultrapassada, principalmente pelo
incentivo dos governos e as facilidades do setor financeiro, que tem liberado linhas de créditos exclusivas.
Outro grande desafio devesse ao fato que praticamente todo estudo realizado ser considerando grandes
regiões, deixando de lado assim algumas peculiaridades locais, ou ser focado apenas nos grandes centros,
deixando, nesse caso, de fora cidades e regiões menores. Conclusão: Notou-se que, apesar de todos os
avanços que dos últimos anos, ainda estamos engatinhando quando tratamos de legislação, de políticas
públicas e de gestão energética no país, principalmente se compararmos com outros países.
Palavras-chave: Energia Renovável. Gestão Energética. Brasil. Planejamento.
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CLÍNICA (UBS) E PARQUE URBANO
¹RODRIGUES, Maikon Tadeu1¹; ¹COSTA, Marcela Naiêssa2²; ¹RODRIGUES, Sinara Maria3³;
¹ROCHA, Thauane Gomes44; ¹OLIVEIRA, Lucas Castro55; ¹FREITAS, Maria Fernanda66.
¹Discentes das FIPMoc
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são dos principais acessos ao Sistema Único de Saúde (SUS), este
tem a função de atender até 80% dos problemas de saúde da população sem que haja a necessidade de
encaminhamento para hospitais. Sua importância consiste em prevenir e promover saúde para todos. O
objetivo foi elaborar um projeto arquitetônico e um parque urbano visando a sustentabilidade, para
promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Nessa perspectiva, foram realizadas pesquisas
de campo, documental e bibliográfica para melhor conhecimento, afim de inserir técnicas sustentáveis,
como a título de exemplos, abertura zenital para melhor aproveitamento de luz natural, inserção do verde,
sistema de captação da água da chuva, cobertura verde, inserção da madeira, painéis solares e fotovoltaicos
na edificação que está interligada ao parque, e também formas para minimizar os impactos negativos que
poderão ser causados do entorno do local onde o projeto será implantado. Mediante esses dados, foi
elaborado o projeto arquitetônico com base nas técnicas investigadas, com a proposta de contribuir para o
espaço, visando a sustentabilidade e melhoraria na saúde de seus usuários.

Palavras-chave: UBS. Saúde. Qualidade de vida. Sustentabilidade.

CONTROLADORES PID: A PESQUISA COMO FERRAMENTA DE AQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTOS
AZEVEDO, Cláudio Junio Chrispim¹; NETO, Geraldo Luiz Souto;
SICUPIRA, Ismael Pinheiro¹; BRITO, João Gorayeb¹; FIGUEIREDO, Rafael Santos; REGO, Thais
Cristina Figueiredo².
¹Discente do curso de Engenharia Mecatrônica – FIPMoc. ²Docente do curso de Engenharia Mecatrônica
– FIPMoc.
Introdução: A pesquisa, além de ser uma via para a aquisição de conhecimento e informações é base para
o processo de construção de trabalhos científicos e tecnológicos. Além disso, torna-se peça chave na
formação dos indivíduos, preparando-os para os desafios diários. Objetivo: Levantar bibliografia existente
sobre controladores PID, para posterior desenvolvimento de um protótipo que utiliza esse método de
controle. Método: Realizou-se nesse estudo um levantamento bibliográfico nas bases: Google Acadêmico,
Banco de Teses & Dissertações – CAPES, Scielo, e periódicos CAPES. Utilizou-se como primeiro critério
de seleção dos textos a Palavras-chave Controlador PID e pesquisas desenvolvidas nos últimos 4 anos. Em
seguida, foram selecionados os trabalhos que tratavam de controladores PID com ênfase em controles de
temperatura; que continham informações importantes a respeito de processos de controle menos complexos
e de sistema de controles modernos, além de estudos que demonstravam simulações. Foram selecionados,
ao final 20 textos. Resultados: A grande parte dos artigos sobre controle de processos utilizando PID trataos como controladores lógicos, avançados, não-lineares, inteligentes, adaptativos e preditivos. Dentre as
principais abordagens, destaca-se o avanço gerado, o controle avançado e o aprimoramento do desempenho
dos sistemas de controle, bem como a sua autossuficiência por se tratar de um controlador com variáveis e
erros dinâmicos. Conclusão: A literatura acerca dos controladores PID é bem vasta, ou seja, é facilmente
encontrada nas suas mais diversas aplicações, sejam eles controladores digitais ou analógicos. Em sua
maioria tratam-se de controles de temperatura, vazão e nível de líquidos. O levantamento bibliográfico
ofereceu informações relevantes que serão utilizadas no desenvolvimento de um Controlador PID de
temperatura.
Palavras-chave: Controle PID. Literatura científica. Pesquisa.
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CONTROLE PID DE VELOCIDADE EM MOTORES CC
ROCHA, Olliver Christopher ¹; SOUZA, José Eduardo¹; ROCHA, Ericson Ferraz¹ ; SILVA, Flávia
Koralayne¹; FIGUEIREDO, Thais Cristina Rego²; LOPES, Osmane Júnior²; ALVES, Edmar Cosme²;
SANTOS, Aparecido Juneo. 1Discentes da FipMoc. 2Docentes das FipMoc
Introdução: O controlador PID (Proporcional Integral Derivativo) é bastante utilizado na área da
automação industrial, devido ao alto nível de precisão que estabelece nos sistemas em que é instalado. Tem
como principal função a diminuição dos erros de variáveis analisadas por sensores em um circuito fechado.
Objetivo Geral: Controlar a velocidade de um motor CC a partir do controlador PID. Metodologia: Essa
pesquisa é do tipo aplicada e para execução do protótipo foram utilizados os seguintes materiais: MotorCC
Encoder 300rpm, microcontrolador Arduino UNO e Ponte H. Além dos materiais utilizados no hardware
utilizou-se softwares como Arduino IDE e Processing. Foram realizados testes no circuito em comunicação
com o software para plotagem de gráficos a partir da tensão, tempo e velocidade do motor. Resultados:
Foi obtida comunicação entre o encoder, microcontrolador e software, permitindo a análise e controle da
velocidade do motor CC. Dessa comunicação geraram-se gráficos com o uso dos dados obtidos na
programação do controlador PID. Conclusão: Concluiu-se que o uso do controlador PID é de enorme
eficiência em relação ao alcance do valor desejado, tendo um nível de estabilização sem grandes erros no
sistema.
Palavras-chave: Controlador PID. MotorCC. Velocidade. Automação.

CONVERSOR BUCK: PROJEÇÃO, SIMULAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
CORREA, Rafael Almeida¹; MENDES, Bianca de Jesus²; OLIVEIRA, Danilo Freitas³; PERES, Igor
Kennedy Gomes4; SANTOS, Marcone Felipe Teixeira5; SILVA, Dackson Gomes6; SILVEIRA, Julio
Henrique Ruas7.1 Discente das FipMoc, ² Discente das FipMoc, ³ Discente das FipMoc, 4 Discente das
FipMoc, 5 Discente das FipMoc, 6 Discente das FipMoc, 7 Discente das FipMoc.
Introdução: Os conversores em geral são utilizados em inúmeros equipamentos eletrônicos onde os
mesmos operam em corrente contínua, os conversores como o próprio nome diz, convertem a corrente
alternada para a corrente contínua onde serão utilizados como alimentação para esses equipamentos.
Objetivo: Este projeto tem como objetivo projetar, simular, dimensionar e montar um conversor estático
de potência do tipo buck. Metodologia: Para tanto fizemos uma pesquisa exploratória para a realização do
projeto, onde foram adquiridos todos os fatores para a projeção, simulação e dimensionamento do
conversor. Resultados: A partir de todo o material pesquisado fez-se o dimensionamento dos componentes
e a simulação do conversor através do um software de simulação em eletrônica, o Proteus. Após o descarte
dos possíveis erros de projeto identificados na simulação partiu-se para a montagem do conversor.
Conclusão: Concluímos que o conversor buck com sua função de abaixador de tensão nos proporciona
uma ampla possiblidade de aplicações, através do funcionamento que nos permite realizar uma redução da
tensão de entrada tendo uma tensão de saída de acordo com a necessidade do equipamento a ser alimentado.
Palavras-chave: Conversores. Eletrônica. Potência.

CONVERSOR CC-CC BOOST ELEVADOR DE TENSÃO COM FONTE SOLAR
FOTOVOLTAICA
CALDEIRA, Clésio Robert Almeida 11; SANTOS, Diouglas Geraldo Rabelo dos 11; ALMEIDA, Jésus
Ricardo de Faria 11; OLIVEIRA, Lázaro André de 11; OLIVEIRA, Marcos Vinicius Rodrigues 11;
SANTOS, Sabrina de Almeida 11; VERSIANE, Andrea Maria Oliveira 22
1 Discente em Engenharia Elétrica, Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros; 2 MESTRA,
Docente das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
Introdução: O conversor de potência CC-CC Boost, permite a escolha de uma tensão de valor mais alto na
saída, mesmo com uma baixa tensão em sua fonte de entrada. A implementação desse conversor,
alimentado por uma placa solar fotovoltaica, permite avaliar sua eficiência, mesmo com pouca irradiação
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solar incidente, dessa forma sempre haverá um nível eficaz de tensão a ser demonstrado na saída. Objetivo:
Projetar, simular, dimensionar e montar um conversor estático de potência CC-CC. Método: A realização
deste estudo se baseia em revisão de literatura extraídos de artigos científicos, revistas, relatórios
acadêmicos, imagens e vídeos pertinentes ao tema com o intuito de elaborar um relatório técnico sobre o
tema. Os fundamentos teóricos possibilitaram aprofundar o conhecimento sobre o seu funcionamento,
aplicabilidade, vantagens e desvantagens do mesmo. A posteriori foi feita uma simulação com objetivo de
testar resultados a fim de produzir um protótipo a ser apresentado como produto final na feira integrada das
Engenharias, Administração e Arquitetura (FIDEA). Resultados: Como resultado foi realizado uma
simulação no software ISIS Proteus 8.5, onde o conversor Boost se comportou como esperado. Aplicando
uma tensão 18V de entrada na fonte, originada do painel solar fotovoltaico, obteve-se uma voltagem de
40V na saída com uma pequena variação. Conclusão: Diante dos experimentos e estudos realizados, em
virtude do que foi mencionado no decorrer do projeto, pode-se perceber que utilizando o programa Proteus
para simulação, o mesmo pode ser uma opção viável, já que através dos cálculos matemáticos é possível a
partir de um protótipo, simular o funcionamento real de um conversor CC-CC Boost.
Palavras-chave: Conversor. Tensão. Fotovoltaico.

CRESCIMENTO DA ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL

LACERDA, Rosiane Viana Silva¹; SOARES, Victor Hugo Alves²; LACERDA, Frederico Melo³
1 Professora Pesquisadora UAB; 2 Gestor Ambiental SEMAD; 3 Docente FIP-Moc
Introdução: Os últimos anos tem sido extraordinário para a energia renovável no mundo inteiro, onde elas
estão chegando a custos competitivos com os combustíveis fosseis, e em muitos lugares até mesmo
consolidando como as fontes principais de energia. Em todos os lugares observa-se uma rápida expansão
para tipos de fontes 100% renovável, desempenhando um grande papel no avanço da transição e
crescimento energético global. No Brasil, estamos acompanhando essa realidades, observando o acelerado
crescimento da participação de energias renováveis no mercado interno. Objetivo: Tem como objetivo
analisar o crescimento da energia renovável no Brasil. Métodos: Baseou-se em pesquisas bibliográficas,
realizada em relatórios e artigos on-line. Resultados: Dentro desse cenário crescimento temos observados
país como Chile e Alemanha onde a energia renovável, expandiu-se tão rapidamente que está gerando
energia gratuitamente. Embora isso possa parecer bom para consumidor, pode conter uma armadilha.
Pegando o exemplo da Alemanha, observamos um crescimento constante e bem estruturado, onde o país
tem políticas e planejamento para essa expansão, onde estão sendo realizadas conexões entre as usinas e as
redes de transmissão, ajudando a elevar o percentual de energias renováveis do abastecimento nacional. Na
Alemanha, a energia renovável, correspondia a cerca de um terço da energia total, e fazendo o país almejar
ser 100% energeticamente renovável até 2050, mostrando para os mais céticos que isso é possível. Já no
Chile, esse boom ocasionado pelo crescimento da energia solar tem causado prejuízos para o país, uma vez
que o país passa por uma desaceleração da economia, e a falta de conexão das redes de transmissão para
distribuir essa energia pelo país, fazendo com que o investidor perca dinheiro e o excesso de energia não
possa ser usado em outra área, e colocando em dúvida até os futuros parque de energia solar do país. No
Brasil, acompanhamos essas duas realidades, tanto do crescimento planejado e organizado, observando o
cenário macro, temos um planejamento integrado dos recursos energéticos, como exemplo PNE 2030, que
oferece subsídio para uma estratégia de expansão segundo uma perspectiva de longo prazo. Fatores que
permite o MME prevê um crescimento médio constante de 4% da geração de energia interna no país, nos
próximos anos, sendo que as energias renováveis já correspondam por 42,5% do total. Mas também
acompanhamos o caos por conta de falta de infraestrutura e politicas públicas, como casos de obras ficarem
prontas sem possibilidade de funcionamento, ou dos dados do setor elétrico, que aponta que o Brasil perde
cerca de 20% da sua energia nas linhas de transmissão antes de chegarem aos consumidores, mostrando o
cenário de desperdício. Conclusão: O Brasil tem investido e crescido muito em geração de energias
renováveis nos últimos anos, porém para o país ainda é pouco, devido todo o seu potencial. Além que por
conta de sua diversidade e seu grande território, seria necessário que as estratégicas de gestão energéticas
e politicas fossem fragmentado e realizado em regiões menores, atendendo as demandas e características
locais, além de combater o sucateamento das formas de gerações atuais.
Palavras-chave: Energia Renovável. Gestão Energética. Brasil. Planejamento.
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CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE
SOLDAGEM
GONÇALVES, André Filipe da Silva¹; SILVA, Antônio César da¹; GOMES, Bruno Giordani Rocha¹;
PEREIRA, Dirceu Santos¹; ABREU, Fernando Henrique Cruz¹; SILVA, Virgílio Thiago Pereira Silva¹;
OLIVA, Henrique Nunes Pereira²
1 Discente das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc
Introdução: Os serviços de soldagem são imprescindíveis em atividades industriais, sendo um importante
fator de competitividade. Para garantir conformidade em seus processos, as empresas buscam por
profissionais qualificados e certificados, que estejam aptos a desenvolver atividades de soldagem com
segurança e qualidade. As realizações de operações de soldagem inadequadas podem provocar graves
acidentes, causando danos ambientais, materiais e perdas humanas. Objetivo: O presente estudo visa
analisar as normas regulamentadoras que gerem as atividades de soldagem e identificar a atuação do
inspetor de soldagem, bem como a qualificação e certificação necessárias para exercer sua função.
Metodologia: Para o desenvolvimento do presente trabalho, realizou-se o levantamento bibliográfico que
possibilitou conhecer as normas que regem as atividades da área de soldagem e levantar qual a certificação
e qualificação necessária para a atuação do inspetor de soldagem. Resultados: A ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2003) estabelece, por meio da NR 14842, critérios e sistemática para a
qualificação e certificação de inspetores de soldagem, além de descrever as atribuições e responsabilidades
para os níveis de qualificação estabelecidos. As atividades básicas ao profissional inspetor de soldagem
nível 1 e 2 vão desde a preparação de corpo de prova até a avaliação dos resultados de ensaios mecânicos,
em comparação com as normas técnicas. Outros aspectos relevantes avaliados foram os salários atrativos e
a necessidade de profissionais capacitados no mercado de trabalho brasileiro. Conclusão: A área de
inspeção de soldagem é promissora e requer profissionais treinados e com habilidades comprovadas pelo
organismo de certificação pessoal (OPC).
Palavras-chave: Inspetor de Soldagem. Certificação. Normas Regulamentadoras. Qualificação.
REFERÊNCIA:
ABNT–Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14842, de julho de 2003. Disponível em:
<http://www.associacaodeinspetores.com.br/arquivos/arquivo_artigo/c546714c4483edc21fda156ba19463
2e.pdf.> Acesso em: 22 out. 2016.
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA LATAS DE
ALUMÍNIO
ABREU, Karine Durães¹; COSTA, Robson Filho¹; FERNANDES, Vinícius Medeiros¹; JESUS, Kássio
Filipi Mendes¹; MORIKAWA, Fábio Ossame¹; TAKAKI, Tatiane Antunes¹; OLIVEIRA, Gilzirene².
¹Discente das FIPMoc; ²Docente das FIPMoc
Introdução: A refrigeração é uma das áreas da engenharia com utilização mais ampla, podendo ser
utilizada em casas, comércios, indústrias, entre outros. Objetivo: A realização deste projeto teve como
objetivo a utilização dos conhecimentos teóricos, adquiridos no curso de engenharia mecânica, para o
desenvolvimento de um sistema de refrigeração portátil, capaz de gelar latas de bebidas, feitas de alumínio,
em um curto período de tempo e com um preço acessível, para que possa ser comercializado. Método: Para
o desenvolvimento do protótipo, a princípio, realizou-se uma pesquisa aplicada de caráter bibliográfico.
Nesta pesquisa foi estabelecido o tipo de sistema de refrigeração utilizado como base do projeto, sendo este
um sistema de refrigeração por pastilhas termoelétricas (Módulo Peltier). Foram feitos cálculos para o
dimensionamento do protótipo e de como seria a transmissão do fluxo de calor no mesmo, e em seguida,
elaborou-se a lista de materiais com melhor custo/benefício, que atendessem as necessidades do projeto, e
então foi realizada a compra e/ou o desenvolvimento destes. Resultados: Com os resultados das pesquisas,
cálculos e testes, foi possível o desenvolvimento do modelo 3D, produzido no software Solidworks, do
refrigerador compacto e, posteriormente, foi feito a construção do protótipo. Conclusão: Por fim, concluiuse, por meio dos resultados, que é possível o desenvolvimento de um sistema de refrigeração, capaz de
gelar latas em poucos minutos, mantendo o custo de produção baixo. Porém antes de uma possível
comercialização o produto deve ser otimizado para equiparar sua eficiência com os demais produtos do
mercado.
Palavras-chave: Sistemas. Refrigeração. Peltier. Engenharia.
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DESENVOLVIMENTO DE UM TROCADOR DE CALOR DE PLACAS CIRCULARES EM
SÉRIE
SILVA, Gleysson Rodrigo Alves 1; SANTOS, Joailton Ferreira 2; SANTANA, João Victor Rodrigues 3 ;
ALMEIDA, Jonas Rodrigues4; DIAS, Ramon Nogueira5; CHAVES, Same Jose de almeida6; PEREIRA,
William7; OLIVA, Henrique Nunes Pereira 8
12345 6 7
Discentes das FIP-Moc; 8 Docente das FIPMoc
A utilização de equipamentos trocadores de calor está presente na maioria das indústrias que necessitam de
aquecimento ou resfriamento de um processo. A temperatura final requerida é obtida através do fenômeno
físico-químico de transferência de calor, ocorrendo entre fluídos com diferentes temperaturas. Em relação
ao tipo de aplicação de cada equipamento, o sentido do fluxo de calor em um trocador pode ser natural partindo de um gradiente maior de temperatura para um gradiente de menor temperatura; ou forçado - de
um gradiente de menor temperatura para um gradiente de maior temperatura. O presente projeto buscou
agregar conhecimento científico e prático em relação a utilização de máquinas térmicas na indústria.
Considerando a relevância do projeto para o acadêmico do curso de Engenharia mecânica, visto que o
assunto se refere a uma área de atuação específica do profissional, fez-se necessária a construção do
protótipo de um trocador de calor industrial. O modelo de trocador analisado como referência para pesquisa
e construção do protótipo foi o PHE (plate heat exchanger) do inglês - trocador de calor a placas. A opção
por este tipo de trocador se deve basicamente à facilidade de manutenção, higienização e limpeza; pois seus
componentes podem ser facilmente desmontados; e principalmente à sua alta eficiência térmica, sendo
empregados em diversos processos de troca térmica entre líquidos com pressões e temperaturas moderadas.
O projeto proposto foi a construção de um trocador de calor com placas de superfícies circulares,
desenvolvido a partir da análise da sua viabilidade de concepção, que pôde ser determinada com parâmetros
obtidos experimentalmente, verificando as condições técnicas de funcionalidade do protótipo e comparando
a eficiência do mesmo com modelos convencionais já utilizados na indústria. O projeto foi subdividido em
quatro etapas básicas e interdependentes; a pesquisa científica, dimensionamento e construção do protótipo,
análise de dados técnicos do equipamento e a comparação dos resultados obtidos com dados de outros
equipamentos analisados anteriormente. Tais eventos foram desencadeados paralelamente e
correlacionados entre si, obedecendo a um cronograma pré-determinado com intuito cumprir a meta de
todas as etapas. Como resultado final obteve-se um protótipo que permitiu atender aos pré-requisitos do
projeto em termos de funcionalidade e eficiência do equipamento, bem como proporcionar a ampliação do
conhecimento e a interação do acadêmico com situações semelhantes ao cotidiano profissional.
Palavras-chave: Escoamento em contracorrente. Protótipo. Fluidos. PHE.
REFERÊNCIA:
WILHELMS, Jorge Andrey. Configurações Ótimas Para Trocadores de calor a Placas. Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, Tese Doutorado, 2003.

ELABORAÇÃO DE PROJETO RESIDENCIAL
ROCHA, Bruna Thalia Magalhães¹; BARBOSA, Rafaela Pereira¹; RIBEIRO, João Vitor Balisa¹;
MARTINS, João Vitor Gomes e¹; LOPES, Yara Costa¹; QUEIROZ, Érica Karine Ramos².
1 Discentes do curso de Engenharia Civil das FIPMoc. 2 Docente das FIPMoc.
Introdução: Na Engenharia Civil o planejamento é primordial. A aplicação dos conhecimentos adquiridos
no curso de Engenharia garante que o acadêmico, e futuro profissional, planeje adequadamente. Em relação
a planta residencial, necessita-se do estudo do terreno e em seguida projetam-se suas dimensões. Sendo
assim, através do croqui, esboço do desenho, foi possível desenvolver todo o projeto arquitetônico.
Objetivo: Analisar a projeção de uma Planta Residencial Arquitetônica e calcular a demanda de carga
elétrica em uma casa. Método: Foram realizados estudos bibliográficos, pesquisa de campo, pesquisa
operacional e estudo de caso. Resultados: Nessa pesquisa, realizou-se levantamento planialtimétrico para
o reconhecimento da área, o que determinou as proporções do terreno necessárias para iniciar a projeção
arquitetônica. O conhecimento das medidas da área possibilitou esboçar, proporcionalmente, a planta
arquitetônica, utilizando uma escala e atentando-se para os desníveis naturais do terreno. Conclusão: A
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prática proporciona ao aluno uma melhor compreensão do conteúdo abordado em sala de aula, aprimora a
habilidade da pesquisa científica e também promove o trabalho em equipe. Os profissionais da construção
que têm o hábito da leitura e da pesquisa, e os acadêmicos, que buscam uma formação qualificada, podem
se dispor dessa pesquisa para expandir o conhecimento referente a elaboração de projetos arquitetônicos.
Palavras-Chave: Planta baixa. Topografia. Arrimo.

ENERGIA EÓLICA NO NORTE DE MINAS GERAIS
LACERDA, Rosiane Viana Silva¹; SOARES, Victor Hugo Alves²; LACERDA, Frederico Melo³
1 Professora Pesquisadora UAB; 2 Gestor Ambiental SEMAD; 3 Docente FIPMoc
Introdução: Outra fonte que já se consolidou no país é a energia eólica, que tem conquistado cada vez
mais espaço e adeptos principalmente no Nordeste e Sul do Brasil, colocando o país como um dos principais
produtores mundiais (10º lugar), um dos países que tem mais recebido investimento nessa fonte de energia
(4º lugar) e um dos mais atrativos para novos investimentos (2º lugar). Já sendo responsável por cerca de
4% do abastecimento do país, gerando 40 mil postos de trabalhos e 20 bilhões em investimento, além de ir
na contra mão da economia, tendo tido um crescimento de 46,1% em 2015 (em comparação o PIB do Brasil
caiu 3,8%), conforme dados divulgados pela ABEEólica. Objetivo: Analisar o uso e o potencial energético
para energia eólica no norte de Minas Gerais. Método: Baseou-se em pesquisas bibliográficas, realizada
em relatórios e artigos on-line. Resultados: De acordo com o Atlas Eólico do Estado, elaborado pela
CEMIG o potencial eólico do Estado de Minas Gerais chega a 40gigawatts, uma capacidade de quase 4
vezes a usina de Belo Monte ou 3 vezes maior que a de Itaipu, concentrando principalmente no Norte do
Estado e na região Central, ao longo da Serra do Espinhaço. Tentando aproveitar esse potencial ainda não
explorado no Estado, o secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e
Nordeste de Minas Gerais (Sedinor), tem desde 2015 se reunido junto com o Idene (Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais) e empresários para discutir a exploração dessa
fonte, inclusive com participação de empresas estrangeiras. De acordo com dados do Idene, já existem
medições sendo realizadas na região, porem para que sejam implantadas as unidades de produção na região
e necessário aprofundamento nos estudos por pelo menos um ano. Outra vantagem do avanço dessa fonte
de energia na região está no caráter social, pois os projetos preveem geração de renda aos proprietários
rurais da região. Havendo também a expectativa de no início os equipamentos serem importados, mas no
decorrer da atividade, eles possam ser produzidos aqui, principalmente no Norte do Estado. Dessa forma o
sistema Sedinor/Idene trabalha para facilitar questões fundamentais para a criação do parque eólico,
esbarando ainda em questões fundiárias, ambientais, logística e preparação para receber a estrutura básica
para a instalação das empresas. A expectativa e que nos próximos cinco anos aja uma inversão, com o
desenvolvimento dessa tecnologia na região, a partir principalmente de recursos da iniciativa privada e se
consolidando como polo / referência em geração de energia eólica. Conclusão: Esse arranjo produtivo da
energia eólica representa uma grande oportunidade para o Norte do Estado e passa pela questão tecnológica,
cientifica e política, para a região estar preparado para receber o investido de forma compatível e
estruturada.
Palavras-chave: Energia Renovável. Gestão Energética. Norte de Minas Gerais. Energia Eólica.

ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS FEIRANTES DA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO DO NORTE DE MINAS – CEANORTE
OLIVEIRA, Saymon Dants Barbosa, Discente do curso de Administração, 4º Período, FipMoc 1.
FERREIRA. Aléssia Viviane, Discente do curso de Administração, 4º Período, FipMoc 2. PEREIRA,
Ronyson Maia, Discente do curso de Administração, 4º Período, FipMoc3. BARBOSA, Natalia Ferreira.
Docente do curso de Administração das FIPMoc4
Introdução: O Marketing e o processo de planejar e executar a concepção, custo, planejamento e
distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de empresas e
indivíduos. Considerando a vasta diversidade populacional da região do Norte de Minas, faz-se necessário
o conhecimento socioeconômico, demográfico e analise do perfil dos feirantes da CEANORTE. Objetivo:
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Analisar o perfil e estratégias de comercialização dos feirantes da Central de Abastecimento do Norte de
Minas – CEANORTE. Metodologia: Pesquisa descritiva e exploratória, através da aplicação de
questionários estruturados, pesquisa bibliográfica, realização de entrevistas e observação participante, a
coleta de dados foi não probabilística e a seleção da amostra aleatória com a aplicação de 60 questionários
aos feirantes do CEANORTE. Resultado: Verificou-se que dentre os feirantes representados pela amostra,
68,5% são do sexo masculino, 43% estão na faixa etária acima de 40 anos e que 6% não possuem mais que
18 anos. A grande maioria dos feirantes (91,5 %) comercializava algum tipo de produto de
hortifrutigranjeiro, dentre esses 83% se limitavam apenas a essa mercadoria. Tais dados estão relacionados
à grande procura desses produtos no espaço e à variedade de itens contidos no hortifrutigranjeiro. Os
feirantes identificaram que a qualidade da mercadoria representa 34,2 % do atrativo dos compradores,
seguido pelo atendimento de qualidade (31,4%). A percepção dos feirantes se ratifica com os dados obtidos
no questionamento aplicado aos clientes, no qual pouco mais de 51% inferiram a qualidade como
determinante no momento da compra. Questionados sobre a influência da localização das bancas para as
vendas, aproximadamente 63% dos feirantes consideram um fator aliado ao êxito do negócio. As
promoções são de importância fundamental para atrair clientes em dias com tendências de baixo
movimento, ou para liquidar produtos, principalmente ao final do dia. Essas são realizadas pelos feirantes
nas segundas, quartas e sextas-feiras, correspondendo a 14,2%, 48,8% e 20,0%, do total de promoções
realizadas na semana, respectivamente. Conclusão: Os feirantes apresentam um perfil pouco diversificado,
com formas pouco atrativas de venda aos clientes. As promoções são de suma importância para não
acumular prejuízos aos produtos perecíveis, que em sua maioria são hortifrutigranjeiros. Contudo, a
qualidade e o preço dos produtos são fontes de êxito nas vendas, juntamente com a boa localização dos seus
negócios.
Palavras-chave: Hortifrutigranjeiros. Marketing. Feirantes.

ESTRUTURAS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFICAÇÕES
AMARAL, Karla Vanessa Souza¹; REIS, Layla Gabriela Dias¹; MASCARENHAS, Mariana Antunes¹;
MENDES, Marianna Fernandes Teixeira¹; ROCHA, Rebecca Rodrigues¹; SÁ, Renata Daniele Silva de¹;
1
Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo das FIPMoc
Introdução: Essa pesquisa tem foco na arquitetura sustentável, nos métodos, como funciona e,
principalmente, suas vantagens nas edificações. O CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) afirma que
arquitetura sustentável é aquela que busca soluções do determinado programa de necessidades do cliente,
de modo que sejam atendidas de maneira menos impactante para que as futuras gerações possam utilizar
de forma agradável. Objetivo: Desenvolver um projeto arquitetônico com foco na sustentabilidade.
Método: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de cunho exploratório e procedimentos
bibliográfico, documental, operacional (AutoCad e SketchUp) e de campo. Resultados: Foi realizado um
levantamento topográfico em um terreno localizado na Av. Valdomiro Marcondes de Oliveira, além da
caracterização do terreno e a definição dos pisos drenantes, material sustentável presente no projeto. Tais
pisos evitam a formação de poças ou enchentes, além de gerar conforto térmico e filtração, devolvendo ao
solo uma água de melhor qualidade. Os pisogramas também se enquadram nesse modelo, pois pelo vazado
com terra contida em seu meio, é considerado permeável. As propostas desses materiais contribuem para
um uso consciente, de forma que tenham função estrutural, mas não dispensem a estética e a preocupação
com o meio ambiente. Conclusão: Foi desenvolvido em AutoCad um projeto arquitetônico residencial,
cujo conceito é contato com o natural. Para isso, utilizou-se de vegetação em todo o redor, além de aberturas
ou vidro que permitem a proximidade pela visão. O convívio também se manifesta através dos outros
sentidos, como o olfato pelo perfume das flores, o tato pela maciez ou rigidez, o paladar pela presença das
espécies da horta e a audição com o barulho da água na cascata e o vento ao passar pelas folhas.
Palavras-chave: Projeto. Arquitetura. Sustentabilidade. Pisos.
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ESTUDO DA POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DO CALOR REJEITADO POR
MÁQUINAS FRIGORÍFICAS
SOUZA, Cassio Cardoso¹; BATISTA, José Messias Cardoso¹; BRAGA, ALMEIDA-LAPA, Ronaldo
Batista¹; QUEIROZ, Rubens Leonardo Maciel¹; SILVA, Vitor Soares¹; KLEUBER, Roni²; XAVIERROCHA, Túlio Brandão².
¹Discentes de Engenharia Mecânica das Faculdades Integradas Pitágoras - FIPMoc.
2Docente das Faculdades Integradas Pitágoras - FIPMoc.
Introdução: No ponto de vista da questão escassez, as necessidades humanas a serem satisfeitas são
ilimitadas, por outro lado, os recursos destinados a suprir essas necessidades (água, energia elétrica,
alimentos, etc.) são limitados. Os estudos versando a possibilidade de economizar ou gerar tais fatores
torna-se relevante em âmbito mundial em função da necessidade de reduzir despesas domésticas e
conscientizar gerações futuras. Nos últimos anos, a ciência e tecnologia mostram-se, como meios
indispensáveis de contribuir com o desenvolvimento de máquinas ou dispositivos que visem a solução dos
problemas fundamentais. Objetivo: Nesse sentido, se faz valer no presente estudo a criação de um
dispositivo capaz de promover a elevação na temperatura da água em razão do aproveitamento do calor
dissipado pelos sistemas frigoríficos, visando sua utilidade para fins domésticos. Método: Para a confecção
do presente trabalho escrito, foi desenvolvida a pesquisa do tipo bibliográfica, de caráter qualitativo,
produzida com base em livros e artigos científicos. O experimento realizado em laboratório, apresentou-se
relevante em função de identificar a região mais atingida pelo calor nas partes que compõe o aparelho de
ar condicionado residencial. Para a reprodução do modelo, utilizou-se um software de modelamento de
projetos em três dimensões (SolidWorks). Resultados: Em virtude das implicações do consumo de energia
e melhoria da eficiência dos sistemas frigoríficos mostra-se possível a utilização do calor dissipado pelos
equipamentos de refrigeração com a finalidade de economizar recursos. Esse dispositivo consiste em tubos
de metal, com pequenas barras presas em um de seus lados, semelhante a uma serpentina. Conclusão:
Tendo em vista os aspectos observados, torna-se viável a confecção do elemento apresentado como uma
alternativa ao elevado consumo da energia elétrica em residências e outros ambientes. Além disso, pode-se
inferir que é possível contribuir com a eficiência dos sistemas de refrigeração.
Palavras–chave: Sistemas Frigoríficos. Aproveitamento de calor. Aquecimento de água.

ESTUDO DA ROTATIVIDADE DE PESSOAL DE UMA EMPRESA DE CALL CENTER NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG
FERREIRA, Alex Sandro Almeida 1; VIEIRA, Filipe Santos 1; DIAS, Cledinaldo Aparecido 2.
1 Discentes das FIPMoc. 2. Docente das FIPMoc.
Introdução: O elemento mais importante dentro de qualquer organização é o capital intelectual. São as
pessoas que controlam, gerenciam, executam e avaliam os processos da empresa. Dessa forma, reconhecer,
valorizar e incentivar os talentos humanos na empresa é fator fundamental para buscar o sucesso
organizacional. O uso eficiente das políticas de gestão de pessoas é essencial para diminuir e controlar a
rotatividade.Estudar e compreender o porquêdos índices de rotatividade de pessoal, ou seja, a razão entre
os funcionários admitidos e demitidos pela empresa em determinado período, é importante para concretizar
a eficiente e eficaz gestão de pessoas na organização. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo identificar
os motivos que justificam o alto índice de rotatividade em uma empresa de Call Center da cidade de Montes
Claros/MG. Metodologia: O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso de natureza qualitativa.
Inicialmente, foram verificados os índices de rotatividade de pessoal, através de uma pesquisa documental
da empresa. Posteriormente, foi feita entrevista com o gestor de recursos humanos da empresa, buscando
identificar as políticas de gestão adotadas e qual a percepção da empresa em relação aos índices de
rotatividade. Resultados: Os resultados mostram índices de rotatividade, em média de 12,31% no ano de
2014, e de 7,89% em 2015. Entre os motivos que justificam a rotatividade, identifica-se a pouca experiência
profissional dos funcionários, o fato de a maioria estar em seu primeiro emprego e vislumbrando melhor
colocação no mercado de trabalho. Conclusão: Conclui-se, no entanto, que a política de gestão de pessoas
adotada na empresa no período analisado, apresenta resultados positivos, dada a redução do índice de
rotatividade.
Palavras-chave: Gestão de pessoas. Rotatividade. Call Center.
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ESTUDO DE REFRIGERADOR PARA OVERCLOCKING
LUCENA, Bruno Azevedo1; AGUIAR, Carlos Hugo Teixeira1; NUNES, Junio César Missaia1;
SANTOS, Vinícius Damasceno1; GUIMARÃES, Vitor Lacerda1; DE BRITO, Walisson1; MACIEL,
Wildney1.
1 Discente do curso de Engenharia Mecânica das FIPMoc; 2 Docente do curso de Engenharia Mecânica
das FIPMoc
Introdução: Conhecidos por muitos como “coolers de água” ou “sistemas de resfriamento à base d’água”,
o Water Cooler é um sistema de refrigeração a fluido líquido. A principal teoria é que com a diminuição da
temperatura dos processadores é possível aumentar a sua capacidade de funcionamento melhorando o
rendimento de tarefas mais elaboradas que exijam um processador superior ao adquirido. Objetivo: O
presente trabalho objetiva adaptar um trocador de calor em processadores, como ferramenta de auxílio do
aprendizado em disciplinas que envolvam a dinâmica dos fluídos na grade curricular do curso de
Engenharia Mecânica. Método: Para um maior aporte teórico na construção deste trabalho foram
empregadas as seguintes ferramentas de estudos: Pesquisa com base em livros e artigos científicos. As
fontes de dados para a realização da pesquisa bibliográfica foram bibliotecas digitais, publicações
eletrônicas e livros disponibilizados na biblioteca Guglielmo Turano das Faculdades Integradas Pitágoras
de Montes Claros (FIP-MOC). Com base nos estudos construiu-se um protótipo seguindo as seguintes
etapas: a primeira, para observação da temperatura do processador sem modificação, como original de
fabricação e a segunda após o overcloking proposto pelo trabalho. Resultados: O primeiro teste
overclocking se manteve a 3,6GHz e sua temperatura inicial foi de 6 ºC, forçando o processador em 100%
a temperatura atingiu 32 ºC. No segundo processo foi elevado o overclocking para 4,6 GHz, a temperatura
inicial chegou a 36 ºC e, forçando o processador ao máximo, atingiu 41 ºC. Conclusão: A realização do
trabalho possibilitou o entendimento de que, com base nos resultados, é possível o desenvolvimento de um
bloco para melhorar a transferência de calor no processador, mudando o material de alumínio para cobre.
Além disso, uma próxima etapa do presente trabalho poderá envolver a introdução do produto, aqui
estudado, no mercado para suprir a demanda nacional e competir com preços estrangeiros.
Palavras-chave: Overclocking. Fluidos. Simulação.

ESTUDO E CONFECÇÃO DE MINI CONDICIONADOR DE AR DOMÉSTICO
RODRIGUES, Adevanio Souza; SANTOS, Diogo Alves; CARDOSO, Leandro Cicero Barbosa;
BICALHO, Lucas D’artagnan Pereira; GONÇALVES, Matheus Silveira; SOUZA, Palloma Adrya Lopes;
FIP-Moc, Engenharia Mecânica, Tutor do projeto: Henrique Nunes Pereira Oliva;
Trocador de calor é o nome dado quando se fala em resfriar ou aquecer um ambiente. Foi abordado um
estudo sem a utilização de fluidos refrigerantes, assim, este funcionou através de placas termoelétricas
peltier fornecendo energia elétrica e ocasionando refrigeração. Essas placas são feitas com materiais
semicondutores fechados entre duas superfícies de material cerâmico. Uma das placas abrange a junta
quente e outra abrange a junta fria. Sendo assim, pode-se utilizar o sistema de ar condicionado com os
respectivos efeitos, um para resfriar o interior e outro para conduzir o calor para o ambiente externo. O
estudo tem por objetivo projetar e construir um trocador de calor capaz de resfriar o ar de um ambiente
fechado com baixo consumo de energia. Para a realização do estudo foi utilizada uma pesquisa do tipo
documental, de caráter qualitativo exploratório e sem tratamento analítico, onde foi possível reunir
informações mais diversificadas para a conclusão do projeto. Para a construção foi utilizado três
dissipadores, quatro células termoelétricas e ventiladores em velocidade constante. Os módulos foram
alimentados por uma fonte de 12 volts. Foi feito testes para analisar o desempenho, verificar a tensão e
corrente elétrica do sistema termoelétrico, após os testes obteve-se uma temperatura de 18 graus. A proposta
do trabalho possibilitou o entendimento entre diferentes processos de funcionamento de trocadores de calor.
Assim, foi possível considerar que após a criação do protótipo e com os resultados obtidos nos testes
realizados, foi comprovado que a máquina já pode ser utilizada.
Palavras-chave: Condicionamento de ar. Refrigeração. Efeito peltier. Módulos termoelétricos.
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FORNO DE FUNDIÇÃO UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO NO CONTROLE DE
TEMPERATURA
BOTELHO, Thierry Wilker Silveira 1; NASCIMENTO, Matheus Gomes1; PESSOA,
Jefferson Fernando Gonçalves;1; ROCHA, Jorge Henrique Sales1; SALES, Alfredo
Afonso1; JUNIOR, José Osmane Lopes2; COSME, Edmar Alves2;
1
Discentes do curso do de Engenharia Mecatrônica – FIPMoc 2Docentes do curso de Engenharia
Mecatrônica – FIPMoc
Introdução: O desenvolvimento deste estudo deu-se pelo interesse em compreender os processos
siderúrgicos em fundição de metais, objetivando a realização de uma pesquisa científica para elaboração
de uma estrutura resistente a altas temperaturas valendo-se dos testes virtuais fornecidos pela interface do
software. Objetivos: Criar uma estrutura que suporte altas temperaturas, atuando em conjunto com um
sistema analógico/digital e que seja capaz de fornecer diversas opções de customização. Métodos: Essa
pesquisa caracterizou-se como aplicada. Para desenvolvimento do protótipo foram utilizados: o arduino
UNO R3+ (plataforma de controle), sensor termopar (aferição da temperatura interna do forno entre -200˚C
a 1300˚C), teclado membrana (entrada de dados), display LCD (visulização dos dados), sensor de fluxo de
gás (aferição do fluxo de GLP no queimador) e válvula proporcional (regulador de fluxo de GLP).
Resultados: O conjunto plataforma arduino e controle PID, possibilita a obtenção de altos ganhos de
temperatura com menor flutuação da temperatura por interferências externas, maior confiabilidade na
fundição de materiais sem contaminação/encruamento do material por excessos ou carência de temperatura
do forno. A entrada dos dados no arduino foi feita por meio do teclado membrana. Com esses dados o
arduino executa a leitura analógica do sinal simultaneamente com a válvula proporcional e o controle PID
integrado no código, de tal forma que, para cada grau positivo ou negativo na temperatura, há uma variação
proporcional na válvula de acordo com o ganho pré-estabelecido anteriormente na entrada de dados.
Conclusão: O desenvolvimento desse forno possibilita ao operador escolher o tipo de material de acordo
com sua necessidade, de modo que o forno possa se autoajustar por meio do sistema PID, para atingir o
objetivo de fundir o material com menor tempo possível, sem contaminações e com baixa taxa de variação
da temperatura para os diversos tipos de materiais cadastrados no sistema.
Palavras-chave: Arduino. Fundição. PID. Forno.

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR (IES)
BRANCO, Isabella Loiola Castelo1, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc. COSTA,
João Vitor da Silva Severino2, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc. LIMA, Ellen
Araújo, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc 3. MENDES, Gabriel Miranda, Discente
do curso de Administração, 6º Período, FipMoc 4. SANTOS, Karoline Silva, Discente do curso de
Administração, 6º Período FipMoc5. OLIVEIRA, Joice Pinheiro de, Discente do curso de Administração,
6º Período FipMoc6. BARBOSA, Natalia Ferreira. Docente do curso de Administração das FIPMoc 7.
Introdução: É de suma importância o entendimento de um assunto que está em voga no país: o uso da
água. Inteirando- se da situação e de todas as suas peculiaridades, pode-se disseminar a mentalidade de
indivíduos cônscios capazes de lidar com a crise de má gestão deste recurso, escassez e uso inadequado.
Acredita-se que o conhecimento pode influenciar diretamente no comportamento dos colaboradores e
discentes de uma IES, apresentando possíveis melhorias caso exista uso inconsciente dentro da IES. Uma
vez que ainda não exista o estudo da gestão dos recursos hídricos da IES, a pesquisa é propícia para
contribuir com o crescimento da instituição. Convém sintonizar a atual realidade da água com as atividades
desenvolvidas nas instalações das FipMoc. Objetivo: Analisar o uso dos recursos hídricos em uma IES.
Método: A pesquisa foi exploratória, qualiquantitativa, sendo realizado um estudo de caso em uma IES,
através da aplicação de questionários estruturados, pesquisa bibliográfica, realização de entrevistas e
observação participante, a coleta de dados foi não probabilística e a seleção da amostra aleatória com a
aplicação de 300 questionários aos discentes da IES, os dados foram coletados nos nos turnos da manhã,
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tarde e noite, com intuito de coletar informações pertinentes ao comportamento dos alunos em relação à
utilização dos recursos hídricos nas instalações da faculdade. Resultados: A pesquisa mostrou que, 54%
dos entrevistados são homens e 46% mulheres. Coletaram-se dados concernentes à caracterização da
amostra estudada, como: faixa etária, curso, turno de estudo, período, utilização de bolsas ou financiamento
e utilização de aparelhos que consomem água e concluiu-se que 62% dos entrevistados já se depararam
com algum desperdício de água na IES e 38% nunca presenciaram esse tipo de situação. Dos que já
presenciaram 42% diz resolver a situação, 38% não faz nada, pois julga que os atos dos outros não são de
sua responsabilidade, 14% chama atenção daquele que desperdiça e 6% comunica a um funcionário. A
maioria declara que se atenta à utilização adequada de água em casa. Na IES, trabalho e em momentos de
lazer essa preocupação é mínima. Conclusão: Conclui-se que é necessário fomentar ideias ligadas ao
consumo consciente dos recursos hídricos. Para que uma maneira sustentável se torne parte da cultura, é
preciso incentivar o comportamento sustentável. A pesquisa trouxe à tona a realidade específica de uma
IES, que pode servir de exemplo às demais realidades.
Palavras-chave: Recursos Hídricos. IES. Gestão.

IMPLEMENTAÇÃO DA PLANTA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E SUA
PRATICABILIDADE
ANJOS, Felipe Matheus Lopes dos. BARBOSA, Isabela Santos.DIAS, Ingryd Lorrany Caldeira. LESTE,
Gabriel Ramos. MOREIRA, Gabriele Rabelo. SANTOS, Demétrius Durães dos. ¹
QUEIROZ, Érica K.R. ²
¹ Discentes do curso de Engenharia Civil FIPMOC ²Docente da FIPMOC
Essa pesquisa apresenta estudo do processo de implantação de uma residência, objetivando desenvolver um
projeto arquitetônico pelo processo do qual uma edificação é concebida. Através do levantamento
topográfico, o projeto arquitetônico em AutoCAD, cálculo das cargas atuantes em muro de arrimo e
demanda da carga elétrica foi possível a montagem de uma maquete expositória. Mas também foi utilizado
método de natureza indutiva, com abordagem qualitativa, objetivo exploratório e descritivo, e pesquisas
bibliográfica, documental, laboratorial e de campo. Finalizando com vantagens de uma obra desenvolvida
através de um projeto arquitetônico, de forma sustentável, visando inovar a prática dos futuros engenheiros,
seguindo as normas de segurança no trabalho e mantendo o mercado qualitativo.
Palavras-chave: Projeto Arquitetônico. Muro de Arrimo. Planta Baixa

IMPORTÂNCIA DA MORFOLOGIA DAS AREIAS NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS
ARGAMASSAS
CARVALHO, Ana Caroline Nery Munoz1¹; CARVALHO JÚNIOR, Álvaro Barbosa de1²
1 Faculdades Integradas Pitágoras FIPMoc; ¹Discente das FIPMoc; ² Docente das FIPMoc
Introdução: O notável crescimento da construção civil observado entre os anos de 2008 a 2014, favoreceu
o um aumento no consumo de argamassas, que se destaca por ser um dos produtos mais utilizados na
construção civil. Para a fabricação das argamassas é necessário o uso de areias que podem ser naturais ou
artificiais, no entanto o uso das areias artificiais é adequado para minimizar os efeitos negativos gerados ao
meio ambiente. Nesse sentido, muitos estudos têm sido realizados com o intuito de utilizar as areais
artificiais como material de substituição parcial das areias naturais. Objetivo: Com base nas informações
relatadas acima, esse estudo teve como objetivo analisar a influência da morfologia das areias naturais e
artificiais na resistência à compressão das argamassas produzidas. Método: Para a realização desse estudo
foram adquiridas 500 g de areia natural e artificial. A areia natural é procedente do Rio São Francisco e a
areia artificial foi obtida pelos processos de esmagamento e moagem de cristais de quartzo natural. As
areias foram classificadas na fração passante na peneira N°30 (600 µm) e retida na peneira N°50 (300 µm).
Em seguida, a morfologia dos grãos foi investigada com microscopia óptica, sendo os resultados analisados
e confrontados com os resultados obtidos de resistência à compressão. Resultados: Os resultados
mostraram que a argamassa produzida com a areia natural extraída do Rio São Francisco apresenta valores
de resistência à compressão menores do que aqueles observados com o uso das areias artificiais de quartzo.
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As imagens capturadas pelo microscópio sugerem que esse fato está associado a forma dos grãos e a
superfície mais lisa, que não contribuem para um melhor travamento interno e aderência da pasta de cimento
com os grãos das areias naturais. Conclusão: Os resultados dessa pesquisa mostraram que a morfologia
dos grãos está diretamente ligada a resistência à compressão das argamassas. As areias lavadas tem uma
tendência natural de apresentarem grãos lisos e de forma arredondada, devido ao processo de lixiviação.
Esse fato contribui para uma menor interligação entre os grãos e pasta de cimento, refletindo na resistência
final da argamassa. Por outro lado, a areia artificial de quartzo obtida pelo processo de moagem apresenta
uma alternativa para a produção de argamassas, tendo em vista sua viabilidade de obtenção e maiores
valores de resistência à compressão.
Palavras-chave: Morfologia. Areia. Argamassa.

LIXADEIRA POLITRIZ METALOGRÁFICA COM CONTROLE DE VELOCIDADE
FONSECA, Marco Aurélio; PEREIRA, Allysson; SANTOS, Lucas; MUNIZ, Phelipe; MAIA, Raphael;
MURILO, Franklim; LEAL, Gustavo
Discentes das FIPMoc
A metalografia é o estudo da estrutura dos metais. No intuito de desenvolver um estudo metalográfico de
determinado material, é necessário seguir uma série de procedimentos, podendo ser destacados entre eles o
corte da amostra, lixamento, polimento e tratamento com produtos químicos. De maneira a auxiliar nos
estudos metalográficos, foi desenvolvida uma lixadeira politriz metalográfica com controle de velocidade,
para lixar a superfície de amostras facilitando seu estudo. Esta utiliza um motor de corrente contínua
monofásico de 600 watts, sendo assim, precisa de um sistema de diodos que retificam a corrente, enviando
o sinal retificado para o SCR (Silicon Controlled Rectifie ou Diodo controlador de Silício) que, por sua vez,
faz o controle da amplitude do sinal, controlando a potência que chega ao motor que, com o auxílio de um
potenciômetro, regula sua corrente, controlando a velocidade do motor. A lixadeira possui, ainda, um
sistema de polias simples, no qual uma polia maior se encontra ligada diretamente no eixo do motor e outra
menor ligada no eixo da lixa, uma correia interliga as duas polias, proporcionando, assim, mais rotações
por minuto (RPM). Sua carenagem é feita de fibra de vidro, polímero com baixa condutividade térmica e
também isolante elétrico, além de ser reciclável e resistente. A lixadeira funciona numa tensão de 127 volts
e tem um consumo na sua velocidade máxima de 0,7kwh, podendo ser ainda mais econômica conforme a
velocidade que for acionada.
Palavras-chave: Lixadeira. Metalografia. SCR. Controle. Velocidade.

MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE APLICADA EM UM EQUIPAMENTO
DE EMBALAGEM DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SITUADA NO NORTE DE
MINAS GERAIS
GOMES, Bruno Giordani Rocha1; DA SILVA, Antônio César1; MAGALHAES, Guilherme Henrique
Vieira1; SANTOS, Luiz Diogo Leal1; SILVA, Virgílio Thiago Pereira1. MAIA, Igor de Villefort2.
1Discentes do Curso de Engenharia Mecânica das FIPMoc. 2Docente das FIPMoc
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, a manutenção sofreu grande evolução, naturalmente, mais do que
qualquer outra doutrina de gerenciamento, visto que projetos mais complexos situam-se no mercado global
em maior quantidade, o que exige dos profissionais da área de manutenção buscar uma estratégia que seja
capaz de conter falhas que ameaçam afetar os aspectos de um negócio tais como, custos de produção,
qualidade do produto, segurança e integridade ambiental, entre outros. O presente estudo utilizou como
auxílio a metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) que visa assegurar que qualquer
ativo físico do sistema de um equipamento continue a fazer o que seus usuários esperam que ele faça no
seu contexto operacional presente. OBJETIVO: Aplicar a metodologia da Manutenção Centrada na
Confiabilidade em um equipamento de embalagem a fim de estruturar um plano de manutenção estratégico
capaz de influenciar de forma positiva em seu Tempo Médio Para Falhar (MTTF) e o Tempo Médio Para
Reparo (MTTR). MÉTODOS: Para o presente estudo, realizou-se o levantamento de dados que
representam o histórico de manutenções no equipamento num período de 2 anos, para que pudesse ser feito
um gráfico de Pareto no desígnio de verificar qual seria o sistema do equipamento que maior apresentava
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impacto funcional, onde foi claramente exibido no gráfico que foi uma estação de formação, considerado
este um sistema responsável por realizar a estampagem do blister que armazena uma ampola de vidro onde
nela contém o medicamento no estado líquido. Após a identificação do sistema, foi realizado um FMEA de
Manutenção, onde serão estudados as funções primárias e secundárias do sistema em estudo, além de suas
falhas funcionais, modos de cada falha, efeitos e consequências de cada falha. Após esta análise, utilizouse um diagrama lógico da MCC que aborda as medidas adequadas para cada modo de falha avaliado. A
partir da seleção da tarefa de manutenção mais adequada, surgiu-se um plano de atividades a serem feitas
que, além de servir como acompanhamento, também auxilia no desenvolvimento do plano de manutenção,
uma vez que instruirá o executor a realizar tal atividade conforme padrão estabelecido durante o estudo.
RESULTADOS: Com a padronização das funções operacionais do equipamento e a designação da tarefa
de manutenção correta para conter tal modo de falha, o plano de manutenção proposto por esse estudo
conseguiu reduzir em 30% o MTTR e aumentar em 40% o MTTF. Estes resultados são consequência da
estruturação do Procedimento Operacional Padrão para execução da atividade e da Manutenção Baseada
na Condição, que visa acompanhar a evolução de uma potencial falha no ativo físico através do
monitoramento de sua condição operacional atual. CONCLUSÃO: A aplicação das metodologias
Provindas da Manutenção Centrada na Confiabilidade permitiu trabalhar ao nível do modo de falha de cada
ativo físico do sistema, o que possibilitou selecionar os modos de falha que apresentavam maior impacto
ao processo e designar a tarefa de manutenção mais adequada para tratar determinado modo de falha,
sempre buscando a melhoria contínua dos processos industriais.
Palavras-chave: Confiabilidade. Manutenção. Falha.

MARKETING VERDE
LACERDA, Rosiane Viana Silva¹; SOARES, Victor Hugo Alves²; LACERDA, Frederico Melo³
1 Professora Pesquisadora UAB; 2 Gestor Ambiental SEMAD; 3 Docente FIP-Moc
Introdução: A população hoje está cada vez mais consciente da preocupação socioambiental, porém nessa
conduta “verde” ainda existe muitas dúvidas e confusões, aproveitando disso as empresas descobriram que
ao ligar seus produtos a questões ambientais transforma-o em mais lucrativo, pois a partir da imagem
positiva, “sustentável” agrega valor a seu produto, influenciando diversos consumidores a adquiri-lo. Nesse
caminho, surgiu as greenwashing, que em tradução literal quer dizer “lavagem verde”, caracteriza pelo ato
de induzir o consumidor ao erro, principalmente por meio de propaganda, quanto as questões ambientais.
Com a preocupação relacionada a esse tema desde 2011 o Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (CONAR) estabeleceu normas para controlar as propagandas que contenham falsos atributos
“verdes”, evitando assim que o consumidor fique em duvida em relação a um produto ser sustentável ou
não. Porém continua crescendo as falsas “atitudes verdes”, enganando o consumidor e burlando as
legislações a respeito. No meio dessa batalha está ficando cada dia mais difícil até mesmo para quem está
há muito tempo envolvido com a questão ambiental, identificar o que é um produto verdadeiramente
sustentável ou que é encoberto por uma “maquiagem verde”. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo
analisar as principais armadilhas de greenwashing. Métodos: Este trabalho baseou-se em pesquisas
bibliográficas, realizada em livros e artigos on-line. Resultados: As principais falhas que as greenwashing
cometem são: indicar que o produto seja sustentável por ter uma característica positiva, mas não tendo todas
as outras essenciais; indicar que atende determinado características que não tem como verificar ou ser
comprovado; indicar que o produto seja sustentável por meio de informação imprecisa; divulgar ao
consumidor características irrelevantes ou adicionais como se contribuíssem para torna-lo sustentável; criar
subcategorias de males, classificando como “mal menor”; omitir dados essenciais; divulgar informações
falsas ou inconsistentes; divulgar selos próprios ou de terceiros sem credibilidade e confiabilidade.
Conclusão: Uma propaganda pode até ser verdadeira e ainda assim ser enganosa, como quando cometem
os erros citadas. O que foi anunciado é certo, mas por falta de dados essenciais, torna-se enganosa por falhas
ou omissão. Essa é a intenção das greenwashing. Dessa forma, um produto para ser legitimamente verde
precisa ter todas as características essenciais de responsabilidade socioambiental – em todo o ciclo de vida,
desde a extração da matéria prima, produção, comercialização e descarte final. Cabe ao consumidor
questionar-se sobre os produtos que adquire, pesquisar/comparar outras marcas, buscar informações a
respeito do produto, enfim, fazer sua parte para que a sustentabilidade não seja apenas aparência.
Palavras-chave: Greenwashing. Sustentabilidade. Marketing. Produto verde.
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DOCENTE NAS
ÁREAS DAS ENGENHARIAS DAS FIPMOC
QUEIROZ, Érica Karine Ramos.
Introdução: As transformações sociais, políticas, históricas impõem mudanças, também, na atuação
docente. Essa discussão leva em consideração a necessidade de repensar o método, de rediscutir os
processos de ensino-aprendizagem necessários à formação docente, a relação direta entre problema, teoria
e prática no desenvolvimento do conhecimento no ensino. Objetivos: Nesse contexto, com essa pesquisa,
objetiva-se analisar metodologias ativas de ensino desenvolvidas por docentes nos cursos superiores de
engenharias das Faculdades Pitágoras de Ensino de Montes Claros, MG (FIPMOC). Ainda, é objetivo
apresentar pressupostos teórico-metodológicos para o ensino-aprendizagem promovido através de
metodologias ativas e como o discente avalia esse tipo de método na prática docente. Método: Para tanto,
utilizou-se de uma abordagem quali-quantitativa, com objetivo exploratório e procedimentos técnicos
bibliográficos, pesquisa de campo, através de observação in loco, questionários aplicados aos acadêmicos
dos cursos de engenharias e entrevistas com docentes desses cursos. Resultados e Conclusão: Esse estudo
ainda está na fase inicial do seu desenvolvimento através de levantamento bibliográfico e observação in
loco. Portanto, os resultados são parciais, mas já é possível afirmar que existem transformações
metodológicas no processo de ensino-aprendizagem da FIPMOC. Este está deixando de ser focado na figura
do professor como detentor do conhecimento, aulas expositivas não são predominantes e o conhecimento
teórico não é aceito como inquestionável, verdadeiro. Em contrapartida, nos cursos aqui em estudo,
predomina o ensino norteado por um projeto interdisciplinar de pesquisa, o aprendizado é baseado em
problemas e em práticas desenvolvidas através de testes laboratoriais, desenvolvimento de protótipos,
maquetes, pesquisa de campo, estudos de casos, etc. Enfim, como resultado de um ensino baseado em
metodologias ativas, acredita-se na formação de um discente autônomo, proativo na construção do
conhecimento, capaz de solucionar problemas de modo eficiente na sua atuação profissional através da
ação-reflexão-ação. Sendo assim, o modelo de ensino tradicional é rompido, superado por metodologias
ativas baseadas em problematizações que obrigam tanto o discente quanto o docente a reorganizar, a
relacionar teoria e prática.
Palavras-chave: Metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Problematização. Atuação docente em
cursos superiores de engenharias.

MÉTODOS DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES POLUENTES DO SISTEMA DE INJEÇÃO
ELETRÔNICA DIESEL
PINTO, André Brito Vieira¹; JUNIOR, Osmar Miguel de Moraes¹; RODRIGUES, Ronan Rúbio Benfica¹;
CALDEIRA, Wesley Rabelo¹; XAVIER-ROCHA
Túlio Brandão²
¹Discentes das FIP-MOC, ²Docentes das FIP-MOC.
Introdução: A motivação para este projeto deve-se à necessidade de entender em que consiste e como se
processa a Injeção Eletrônica Diesel, a fim de propor uma melhor otimização do processo, com objetivo
final de reduzir as emissões causadas pelo ciclo Diesel. Atualmente tem-se dado muita atenção a emissão
de veículos automotores, principalmente os de ciclo diesel. Com isso tecnologias veem sendo desenvolvidas
para reduzir ao máximo essa poluição. Objetivo: Analisar problemas e gerar soluções que reduzam a
emissão de gases poluentes dos veículos a Diesel sem alterar as principais características do funcionamento
do motor. Método: A metodologia de análise proposta nesta tese foi bibliográfica e apresenta uma
sequência de procedimentos e métodos que buscam apurar a evolução do sistema eletrônico diesel. A
análise de literatura teve como fontes: livros específicos do tema, artigos científicos, resumos, manuais
técnicos e catálogos automotivos. Para tanto, a metodologia consiste de forma objetiva gerar conhecimentos
novos para avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Resultados: Através da regulagem diesel,
mecânica ou eletrônica, é que se permite dosar a quantidade exata de combustível para cada momento de
serviço do motor, ajustando o início da injeção. Essa regulagem faz com que o motor diesel, tenha um
menor nível de emissão de poluentes. Além da regulagem diesel eletrônica, é preciso estar atento há outros
fatores responsáveis pelos gases de escape. É importante ressaltar que para obtermos resultados precisos e
eficazes é necessário que as peças e componentes do motor diesel sejam de qualidade e originais. Uma vez
que o mercado oferece peças recondicionadas ou de fabricantes duvidosos, gerando assim resultados
negativos. Bicos injetores recondicionados sofrem mecanização para que voltem às medidas originais, mas
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ao retificar a superfície da agulha, retira-se o recobrimento de cromo, o que reduz a durabilidade e prejudica
a pulverização de combustível. Dessa forma o combustível injetado incorretamente na câmara de
combustão, não é queimado corretamente, esse diesel que não é queimado é desperdiçado, sendo lançado
pelo escape em forma de gases CO2 em excessos incompatíveis com as normas vigentes. Os filtros de ar
são fundamentais para essa redução, pois atuam diretamente com esses gases, diminuindo assim os níveis
de enxofre direcionados pela exaustão do motor. Entre os motores a diesel existem diferentes câmaras de
combustão, o que dificulta que a temperatura seja igual para todos os motores. As velas aquecedoras, além
de aquecer a câmara de combustão mais rapidamente, a mantém quente inclusive depois que o motor já
está funcionando, proporcionando menor emissão de gases pois como o motor está trabalhando com a
temperatura ideal, o combustível é queimado de maneira correta. Conclusão: Diante de tais constatações,
é recomendado aos condutores que se conscientizem com o meio ambiente e estejam de acordo com as
normas, realizando inspeções periodicamente em seus veículos, uma vez que, as leis vigentes estão cada
vez mais rigorosas quanto aos níveis de emissões. As regulagens eletrônicas juntamente com as
manutenções corretas, acarretam num melhor desempenho do motor, atuando positivamente nos níveis de
emissões.
Palavras-chave: Injeção Eletrônica Diesel. Emissões. Regulagem.

MODAIS DE TRANSPORTE- SETOR FRUTICULTURA NO NORTE DE MINAS
BRANCO, Isabella Loiola Castelo1, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc. COSTA,
João Vitor da Silva Severino2, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc. LIMA, Ellen
Araújo, Discente do curso de Administração, 6º Período, FipMoc 3. MENDES, Gabriel Miranda, Discente
do curso de Administração, 6º Período, FipMoc 4. SANTOS, Karoline Silva, Discente do curso de
Administração, 6º Período FipMoc5. OLIVEIRA, Joice Pinheiro de, Discente do curso de Administração,
6º Período FipMoc6. BARBOSA, Natalia Ferreira. Docente do curso de Administração das FIPMoc 7
Introdução: A produção, comercialização e exportação de frutas no Norte de Minas tem ganhado espaço
cada dia mais nos quatro cantos do país devido a vários fatores, um dos principais fatores é o clima que é
muito propicio para a produção de frutas tropicais. Por traz de toda esta abrangência existe um panorama
histórico, e é através deste, que é possível perceber quais são as atividades desempenhadas para que tudo o
que nela envolva ocorra da melhor forma possível. Todo este crescimento se deu à escolha de qual fruta
transportar, qual o transporte mais adequado para determinada fruta e qual a área que terá mais
representatividade para esta comercialização. Conhecer um pouco sobre os processos da fruticultura na
região do Norte de Minas desde a produção até à exportação é um dos principais fatores para que se consiga
entender o que ocorre em relação às necessidades, dificuldades e até mesmo os desafios enfrentados pelos
produtores. Objetivo: Analisar os modais de transporte sob o ponto de vista de sua aplicabilidade na
distribuição de frutas, contextualizando a produção e os processos de logística do mercado de frutas no
Norte de Minas. Método: A pesquisa foi exploratória, descritiva, qualiquantitativa, sendo realizado um
estudo de caso na cidade de Montes Claros, através da aplicação de questionários estruturados, pesquisa
bibliográfica e realização de entrevistas. Resultados: Utilizou-se a Banana Prata como objeto de estudo, e
as análises indicaram que se tratando do preço final, 63% é relativo ao produtor, 22% ao comércio, 12% à
embalagem e 3% ao transporte. A pesquisa indicou que o tipo de transporte mais viável no Norte de Minas,
é o transporte rodoviário. Ele atende às necessidades, apesar das desvantagens que oferece, como dano de
produtos e tempo de transporte. Conclusão: Conclui-se que com todos os fatores negativos de infraestrutura
das rodovias brasileiras e além de elevados impostos e altos preços praticados no frete, o transporte
rodoviário é sem dúvida o mais utilizado na região do Norte de Minas Gerais. Percebeu-se que há uma
grande necessidade de ações governamentais, como investimentos em infraestrutura, para que os custos de
transporte não sejam elevados e que consequentemente proporcionem maior competitividade internacional.
Palavras-chave: Fruticultura. Modais de transporte. Norte de Minas.
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MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DAS DERIVADAS E SUAS
APLICAÇÕES NO CURSO DE ENGENHARIA
SOUZA, G. M.
Docente das FIPMoc
Introdução: Esse trabalho apresenta uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2016, com alunos do
curso Engenharia Mecatrônica das Faculdades Integradas Pitágoras – FIP-Moc, onde após a pesquisadora
ser desafiada por seus alunos a mostrar que era possível aplicar os conceitos de cálculo inclusive na travessia
de uma margem de um rio para a outra, a mesma buscou, na modelagem matemática como método de
ensino e aprendizagem, uma solução para o desafio proposto. Essa pesquisa teve como principal Objetivo
mostrar aos alunos a importância da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral em um curso de engenharia,
e ainda, verificar que o cálculo se constitui em uma ferramenta capaz de elaborar, interpretar e analisar
modelos para representar e compreender situações concretas. Método: Inicialmente foi proposto o tema
“O uso das derivadas e suas aplicações na travessia de uma margem do rio para outra” e, posteriormente
professora e alunos passaram a desenvolver o tema em busca de um modelo adequado para descrever o
fenômeno, envolvendo intuição e criatividade. Para isso, passou-se a seguir as etapas do processo de
modelagem, a saber: interação, onde buscou-se o reconhecimento da situação estudada e ferramentas de
cálculo que poderiam se aplicar a resolução da questão; a matematização, onde formulou-se e aplicou-se o
modelo matemático; e, por último, a validação do modelo, realizada de acordo com os condicionantes
levantados na primeira etapa. Como principal Resultado foi possível, com a adequação do modelo
construído na resolução do problema elaborado a partir do tema proposto, verificar a aprendizagem dos
conteúdos trabalhados, a saber: derivadas, métodos e técnicas de derivação e aplicação de derivadas, com
uma aprendizagem significativa proporcionada pela modelagem matemática. Assim, Concluiu-se que é
possível ensinar cálculo de uma forma mais aplicada, capaz de fazer com que os graduandos percebam a
importância dessa disciplina para o curso de engenharia, já que se dispõe de ferramentas de aplicação à
resolução de fenômenos naturais.
Palavras-chave: Ensino de Cálculo na Engenharia. Derivadas. Modelagem Matemática.

O COMPORTAMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO E A
POROSIDADE PARA ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO
FREIRE, Jonas Martins¹. SANTANA, Iago Novais Costa¹. SANTOS, Marta Francisca dos¹. SANTOS,
Victor Barbosa¹. SICUPIRA, Mariana Rodrigues¹. REIS, Glaydson Olegario Expedito dos¹.
LACERDA, Frederico Melo2.
1 Discentes FIPMoc; 2 Docente FIPMoc
Introdução: O método de prospecção geofísica pode se subdividir em magnetometria, radiometria e
eletromagnetometria, que são métodos capazes de analisar o comportamento dos diferentes tipos de solo
através de corrente elétrica, radiação e magnetismo. O solo apresenta diversos tipos de componentes e
propriedades onde as quais podem ser descritas e analisadas pela aplicação da corrente elétrica aparente,
em que diferentes materiais apresentam condutividade diferente, é possível observar também que algumas
regiões possuem maior capacidade de retenção de água e outras não. Para conseguir distingui-las o uso da
mensuração da corrente elétrica é imprescindível para avaliação deste local. A necessidade de fazer a
prospecção do solo é de suma importância, pois pode determinar os nutrientes e a composição que são
essenciais para planta racionando insumos e posteriormente os custos ambientais, poluição e uma produção
incrementada. Sendo possível através deste, indicar algumas características importantes do solo como
salinidade, textura, umidade, densidade, recarga de lençol freático, classes de drenagem, lixiviação, entre
muitas outras características. Com isso, as propriedades químicas e físicas, a mudança de temperatura e o
teor de água, é a maior causa responsável pela influência na corrente elétrica. Objetivo: Avaliar o
comportamento da corrente elétrica em diferentes tipos de solo, devido o teor de água contido neste e a
porosidade para a contenção de escoamento subterrâneo. Métodos: Foram utilizadas revisões bibliográficas
sobre a importância da condutividade elétrica nos solos e os fatores nas quais interfere. As coletas de
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amostras de solo foram realizadas como argiloso, arenoso e silte, no qual testes serão realizados para
observar a porosidade e a capacidade de mensuração da corrente elétrica. Resultados: Para existir água
subterrânea ela terá de conseguir atravessar e circular através das formações geológicas, que devem ser
porosas e permeáveis. Diz-se que uma formação é porosa quando é formada por um agregado de grãos
entre os quais existem espaços vazios que podem ser ocupados pela água. Os resultados são que ao analisar
a porosidade dos solos argilosos, arenosos e silte, seja possível determinar qual é mais propício para o
escoamento subterrâneo, espera-se que os solos arenosos possua boa aeração o que ajuda na penetração da
água, enquanto nos argilosos não são tão permeáveis devido a água passar mais lentamente nos poros por
fim solos com grande quantidade de silte são erodíveis não se agrega como a argila e suas partículas são
muito pequenas e leves apresentando uma permeabilidade inferior e com a aplicação da corrente elétrica
observar o seu comportamento no solo em estado seco e úmido, e quais destes apresentam maior
possibilidade de reter água. Conclusão: Para identificar o comportamento da corrente elétrica em diferentes
tipos de solo e a sua porosidade para escoamento subterrâneo, é necessária a realização da Prospecção
Mineral, pois através da utilização de métodos geofísicos, geoquímicos, e muitos outros métodos que são
capazes de coletar as informações das estruturas do solo e sendo assim, possível obter as suas características
e histórias geológicas do mesmo através das análises de tais observações.
Palavras-chave: Água Subterrânea. Corrente Elétrica. Porosidade.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL: ESTUDO DE
CASO DO BAIRRO MORADA DO SOL
DIAS, Midian Silveira¹ ; LAFETÁ, Maria Fernanda ¹; ALMEIDA, Brenda Stadter¹ ; ALVES ¹, Lucas;
ROCHA, Thábata¹; LEAL¹, João Paulo²; BRANDÃO, Tulio³.
¹Discentes das FIPMoc ²Discente da
UNIT ³Docente das FIPMoc
Introdução: O debate sobre as políticas públicas de moradia no Brasil se torna cada vez mais frequente
nos centros acadêmicos. É possível perceber o crescimento dessas políticas e a sua promoção através de,
principalmente, programas como Minha Casa Minha Vida, realizado pelo Governo Federal. Outro fator
marcante em obras semelhantes, é a simplificação do projeto, que segundo Palermo et al (2007) se deve a
redução de custos que facilitam a aquisição, desconsiderando as condicionantes ambientais e a população
que habitará ali, diminuindo a qualidade da edificação. Ainda de acordo com os autores, “As soluções são
de qualidade plástica duvidosa e constituem espaços minúsculos, dispostos em edifícios tecnicamente mal
concebidos e mal executados.”. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo conhecer os processos que
envolvem a implantação de um conjunto de habitação social no bairro Morada do Sol, em Montes ClarosMG, desde a arquitetura ao urbanismo empregado na área, analisando o local e a opinião popular já
existente. Metodologia: A metodologia usada foi bibliográfica de caráter qualitativo, envolvendo toda a
bibliografia já publicada, desde publicações até meios de comunicação orais e quantitativo através de uma
pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada no terreno escolhido no bairro Morada do Sol e
também nos demais adjacentes, elaborado um questionário para os moradores do local, no município de
Montes Claros-MG. Resultados: No questionário aplicado moradores do bairro Morada do Sol, procurouse saber as mudanças significativas observadas pela população, a opinião sobre a implantação do conjunto
habitacional e sobre a estrutura e as carências existentes no bairro. Pode-se observar que houve mudanças
significativas no bairro que, apesar do desenvolvimento, percebe-se também as carências em relação a
infraestrutura, como citado por entrevistados, e a necessidade de arborização. Além disso, percebe-se uma
divergência de opiniões entre os moradores, sendo que a maior parcela acredita que um edifício popular
ocasionaria mais problemas para infraestrutura e marginalização do bairro. Conclusão: Com relação a
função de dar abrigo a uma população de baixa renda, a habitação de interesse social é ainda hoje é alvo de
preconceito no ambiente urbano, associada à população mais carente e a marginalização de áreas. Além
disso os programas de habitação social visam apenas a função de abrigo, deixando de lado outras questões
como estética, conforto ambiental e, principalmente, urbanística. É necessário frisar a importância de
considerar a situação do entorno da edificação. O espaço escolhido deve possuir a infraestrutura necessária
para que não cause problemas à população que já está ali instalada e a que virá.
Palavras-chave: Políticas públicas. Habitação de interesse social. Montes Claros.
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POTENCIAL ENERGÉTICO PARA FONTES RENOVÁVEIS NO NORTE DE MINAS GERAIS
LACERDA, Rosiane Viana Silva¹; SOARES, Victor Hugo Alves²; LACERDA, Frederico Melo³
1 Professora Pesquisadora UAB; 2 Gestor Ambiental SEMAD; 3 Docente FIPMoc
Introdução: Apesar de todas as características observa-se na região norte mineira a falta de um diagnóstico
energético mais preciso do seu potencial para energias renováveis uma vez que a região apresenta
características ideais para diversos empreendimentos nesse setor mostrando uma carência de politicas
publicas e de gestão relacionadas ao desenvolvimento da própria região. Situação essa observada também
em outras regiões de MG, apesar da grande preocupação global. Objetivo: Analisar o uso e o potencial
energético para fontes renováveis no norte de Minas Gerais. Métodos: Baseou-se em pesquisas
bibliográficas, realizada em relatórios e artigos on-line. Resultados: Mesmo encontrando-se em uma região
semiárida com baixos índices pluviométricos, a região apresenta potencial para geração de energia a partir
de hidrelétricas, principalmente as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, uma vez que o seu relevo
favorece a quedas d’agua e a região e cortada por alguns importantes rios. Tratando de energia solar
observou-se que todo o Estado de Minas Gerais e apto a receber este tipo de fonte, porem quando se analisou
além do potencial solarimétrico, critérios como uso e ocupação do solo, dados econômicos, suprimento de
água, priorização de locais identificou-se seis microrregião mais promissoras no Estado, sendo que quatro
delas se encontram na região norte. De acordo com o Atlas Eólico do Estado, o potencial eólico do Estado
chega a 40gigawatts, concentrando principalmente no Norte do Estado e na região Central, ao longo da
Serra do Espinhaço. O grande problema é que apesar do grande potencial, comparado com as regiões de
destaque do país, ainda não produz de forma comercial esse tipo de energia. Outra fonte com grande
potencial e que já vem sendo bem explorada na região tratasse da biomassa, que apresenta diversos projetos
na área contando com a participação de universidades e centros de pesquisas, da Cemig, por meio do seu
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, da Petrobras, além de iniciativa privada que buscam a produção
de energia elétrica a partir da utilização de resíduos, como residual de usinas de usinas de açúcar e álcool,
gases residuais de carvoarias, a comercialização de energia a partir de gases retirados de aterros sanitários,
da produção de etanol e outros biocombustível (de diversas fontes, como reciclagem de óleo de cozinha,
aproveitamento de vegetais típicos da região, gorduras de animais, etc) além da produção do próprio carvão
vegetal, boa parte desse potencial de energia proveniente da biomassa origina de projetos de irrigação,
como o caso de Jaíba, que tem maior projeto de irrigação em área contínua da América Latina, que consegue
cultivar algumas culturas em larga escala, apesar do clima semiárido, do potencial vegetal das plantas
nativas da região e do eucalipto. Conclusão: Quando se analisa o potencial para energias renováveis no
Norte de Minas Gerais observasse a grande vocação que a região apresenta para esse tipo de fonte
energética, porem na atualidade ele ainda permanece pouco explorado, pelos mais diversos motivos.
Palavras-chave: Energia Renovável. Gestão Energética. Norte de Minas Gerais. Planejamento.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AS TURBINAS AERONÁUTICAS UTILIZADAS NOS
HELICOPETEROS HELIBRAS AS 350 B2 E B3e: TURBOMECA ARRIEL 1D1 E
TURBOMECA ARRIEL 2D
SILVA, Vinicius Samuel Pereira. 1
1 Mecânico de Aeronaves; Pós-Graduando em Gestão de Manutenção de Aeronaves pela Faculdade
Estácio de Sá; Pós- Graduando em Engenharia Elétrica com Ênfase em Controle e Automação pela
Faculdade ISEIB.
INTRODUÇÃO: Historicamente o fator primordial para a evolução tecnológica das aeronaves de asas
rotativas, está relacionado com a eficiência e as adaptações dos motores aeronáuticos ao meio, que além da
confiabilidade técnica deve ser formado por materiais leves, ter uma alta eficiência energética e baixa
manutenção. Essas demandas de motores potentes e compactos só começaram a ser minimizadas com o
advento do séc. XX e a criação dos primeiros motores a gasolina pelo Homem, mais confiáveis e que
passaram a ser imediatamente adotados para as máquinas voadoras. Posteriormente, foram substituídos
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pelos motores à reação, em especial os Turbo Eixo, Turbina Livre, em aeronaves mais tecnológicas,
melhorando também a dinâmica de vôo, devido a sua caixa de engrenagens de transmissão de acionamento
do rotor. Historicamente no Brasil o helicóptero Helibras AS 350 B2 e o Helibras AS 350 B3e é considerado
uma das máquinas mais versáteis e adaptadas à realidade do mercado, geralmente são oferecidas,
respectivamente, com os motores Turbomeca Arriel 1D1 e Turbomeca Arriel 2D que diferente de seu
antecessor contém apenas uma turbina de gerador de gases em N1 (Gás Generador Rotation Speed) ao invés
de duas em N1 e sistema de N2 (Power Turbine Rotation Speed) com melhoramento na Free Turbine e
equipado com a sistema de controle Digital de Combustível e ASU (Unidade de Sistemas Auxiliares) no
lugar da FCU (Unidade de Controle de Combustível) dentre outras particularidades. Objetivo: Diferenciar
as principais características dos motores Turbomeca Arriel 1D1 e Turbomeca Arriel 2D. Metodologia: Esta
pesquisa analisa, através de uma revisão bibliográfica, conhecimentos e fundamentos técnicos científicos,
originados de uma visita técnica ao Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo da PMMG, no ano de 2016.
Resultados: Tanto as turbinas aeronáuticas Turbomeca Arriel 1D1 como a Turbomeca Arriel 2D são
dividida em 5 módulos identificadores. Sendo: M01 Transmissão e Caixa de Acessórios, M02 Compressor
Axial, M03 Gerador de Gases e Seleção de Alta Pressurização, M04 Power Turbine, e M05 Caixa de
redução, que apesar de conter a mesma divisão e a mesma dinâmica básica de funcionamento, observa-se
modificações consideradas nas estruturas dos módulos M02, M03 e M04 e a presença do DECU (Unidade
de Controle Digital do Motor) que controla automaticamente o motor e a USA (Unidade de Sistemas
Auxiliares) que associados a Unidade Desadora de Combustível presente no motor Turbomeca Ariel 2D,
promove uma melhora na eficiência energética, e em caso de pane no DECU o controle automático é feito
pela EBCAU (Unidade Auxiliar de Controle de Emergência do Motor), associados a um atuador eletrônico
emergencial na unidade dosadora de combustível, realiza a função de regulação de emergência
simplificada, utilizando o valor N2. Conclusão: As adaptações eletrônicas nos motores aeronáuticos
promovem maior eficácia energética e prometem maior confiabilidade técnica e segurança em vôo, devido
à automação eletrônica de seu funcionamento.
Palavras-chave: Helicóptero. Turbina Aeronáutica. Controle e Automação.

PROJETO ARQUITETÔNICO HABITACIONAL
SOUZA, André Luiz Amaral¹ ; ROCHA, Gabriel Oliveira¹; MURTA, Marcone Alkmim¹; OLIVEIRA ,
Michael David de¹; SANTOS, Vinícius Pereira¹;
1 Discentes do Curso de Engenharia Civil das Faculdades Integradas Pitágoras - FIPMOC
Introdução: O projeto utilizando a planta baixa, geralmente é feito pelos profissionais do ramo da
Arquitetura e da Engenharia Civil. A partir desse projeto é possível a elaboração de outros projetos
complementares, tais como, os projetos de construção do telhado, elétrico e hidráulico. O projeto
arquitetônico é de grande importância, pois define diretamente a qualidade, funcionalidade, estética,
harmonia e bom gosto geral da construção, condicionando todo o desenvolvimento dos demais projetos,
sendo diretamente responsável pelos custos envolvidos na construção. Objetivo: Elaborar um projeto
arquitetônico residencial. Metodologia: Como procedimentos técnicos, utiliza-se a Pesquisa Bibliográfica
de caráter descritivo e com abordagem qualitativa.Também foi realizado um estudo de caso em um lote no
Bairro Ibituruna, onde foi feito o levantamento topográfico. Resultados: Realizou-se o projeto em um
terreno com a dimensão 12mx28m. E este apresentou um grande desnível em relação a rua de frente,
ocasionando uma série de obstáculos, tais como a instalação da rede de esgoto. Diante dessa problemática,
será necessário utilizar um sistema de bombeamento para a rua de frente, ou optar pela utilização da rede
do vizinho e possível necessidade de um aterro. Conclusão: A partir do levantamento topográfico realizado,
foi feito um projeto residencial contendo 2 pavimentos, como resolução do problema encontrado resolveuse utilizar a rede de esgoto do vizinho de fundo, e um muro de arrimo nesta divisa. Ainda, devido o desnível
do terreno, foi necessário um aterramento para o nivelamento do terreno para construção da residência,
necessitando assim, de um muro de arrimo como sustentação do aterro.
Palavras-chave: Engenharia civil. Projeto. Muro de Arrimo.
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PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL – PLANTA BAIXA

FRÓES, Bárbara Katllen Moura1; VENTURA, Glorimar da Silva1; COSTA, Iara Maia1;
GARCIA, João Victor Teles Rietra1; BRANDÃO, Mariana Reis Krusemark1;
PEREIRA, Náthaly Ribeiro1. QUEIROZ, Érica K. R. 2.
1Discentes das FIPMOC; 2Docente das FIPMOC.

Introdução: O projeto arquitetônico é um conjunto de desenhos técnicos e documentações com o objetivo
de representar uma edificação através do seu detalhamento. Tal projeto deve seguir as normas técnicas
impostas à construção civil em cada uma de suas etapas, sendo elas: o estudo preliminar, o anteprojeto e o
projeto executivo. Objetivo: Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é a elaboração do projeto
arquitetônico residencial. Método: Em relação aos procedimentos metodológicos, este estudo caracterizase como dedutivo e indutivo quanto à natureza, quali-quantitativo em relação a abordagem das informações,
exploratório e explicativo quanto à abordagem dos objetivos, além de pesquisas bibliográficas,
documentais, campo, laboratoriais e o estudo de caso do que diz respeito aos procedimentos técnicos.
Resultados: No presente artigo, foi possível o aprofundamento dos estudos quanto aos softwares utilizados;
ao levantamento topográfico; aos cálculos da demanda de carga elétrica de uma casa e execução da sua
instalação, além do conhecimento necessário acerca da utilização dos muros de arrimo. Conclusão: Podese concluir que antes da elaboração de qualquer projeto, estudos em diversas áreas da engenharia devem
ser realizados previamente com a finalidade de atingir os objetivos propostos, uma vez que com o
planejamento da obra seguindo as normas técnicas, há garantias de menores impactos ambientais, custos e
possibilidades de patologias. Ademais, tais objetivos foram alcançados por meio dos métodos requeridos e
materializados através de maquetes e, ainda, apresentados por intermédio de um banner.
Palavras-chave: Projeto arquitetônico. Planta baixa. Levantamento topográfico.

PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR SUSTENTÁVEL
BITTENCOURT,Cristiane dos Santos1; CARVALHO, Daniela Lobato de ¹; MEIRA, Dhiogo Dias;
MARTINS, Laura Rocha ¹; LEITE ¹; Monique Versiani Souto¹; PRADO, Pedro Cardoso ¹.
¹Discentes das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
Introdução: As estruturas sustentáveis para residências atualmente são utilizados na maioria das
edificações, pois leva em consideração formas de prevenir o impacto ambiental que o setor construtivo
pode gerar. Sendo assim, as formas de construções sustentáveis podem e devem ser empregados em todos
os estilos arquitetônicos. Objetivo: Desenvolver o Projeto Arquitetônico com foco na sustentabilidade, a
fim de criar um anteprojeto residencial. Método: Foi realizada uma revisão de literatura transversal,
retrospectiva, documentais e de campo. Além disso, foi realizada uma visita técnica no terreno que se
encontra na Avenida Valdomiro Marcondes de Oliveira, bairro Ibituruna - Montes Claros/MG. Feito isso,
criou-se um anteprojeto e as etapas para a criação passaram por: análise do terreno, plantas arquitetônicas,
croqui, finalizando em uma maquete eletrônica. Resultados: A arquitetura sustentável se deu através de
estratégias simples com o uso de componentes engenhosos, como o vidro para aproveitar a luz natural,
aquecedor solar, coberturas verdes, entre outros, por meio da necessidade de preservar e respeitar o planeta.
A criação de uma residência orientada pela sustentabilidade é concretizada através de um anteprojeto, e o
conceito utilizado no projeto desenvolvido nesse estudo foi o Gelo e seu partido deu-se através das técnicas
construtivas a ele aplicadas como a utilização de vidros presentes nas amplas janelas, portas, cobertura e na
fachada frontal que minimizam o uso de energia elétrica para a iluminação e ventilação da casa. Além disso,
ela possui um pé direito duplo e trás uma sensação de integração e extensão com a unidade residencial. A
intervenção feita na topografia do terreno se deu de forma mais orgânica possível, fazendo o mínimo de
movimentação de terra com corte e aterro, igualando os níveis da casa com o terreno natural preservando
assim o mesmo. Feita de alvenaria, a residência possui 221m² de área construída cumprindo a lei de uso e
ocupação do solo com 5,24m de afastamento frontal e 1,5m de afastamento lateral. Contendo um pavimento
e acompanhado de um porão, ela possui em sua área externa uma garagem para dois carros e um deck para
a área de lazer seguindo o seu programa de necessidade. Conclusão: Estruturas sustentáveis para
residências atualmente é utilizado na maioria das edificações, pois leva em consideração formas de prevenir
o impacto ambiental que o setor construtivo pode gerar. As formas de construções sustentáveis podem e
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devem ser empregados em todos os estilos arquitetônicos. Nesta perspectiva foi desenvolvido um projeto
arquitetônico residencial.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Residência. Gelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO : SISTEMAS CONSTRUTIVOS SUSTENTÁVEIS
MARTINS, Dayane Silva1; COUTINHO, Karolinne Ariel Borges2; SOUSA, Maria Claudia Alves³;
SANTOS, Mayslla Emanuela Pereira Dos⁴; PEREIRA, Paloma Mendes Ahnert ⁵; QUEIROZ, Erica⁶;
1Discente das FIPMoc; 2Discente das FIPMoc; 3Discente das FIPMoc; 4Discente das FIPMoc;
5Discente das FIPMoc; 6Docente das FIPMoc
Essa pesquisa busca apresentar a importância de alternativas para a construção de residências com sistema
construtivo sustentável, constando que a preocupação com a sustentabilidade está presente em diversos
setores econômicos e as construtoras estão procurando meios para se adaptar à necessidade da produção de
materiais levando em consideração os princípios ecológicos. Estão surgindo novos produtos e técnicas que
proporcionam a construção de habitações sustentáveis, capazes de gerar conforto e qualidade de vida. O
objetivo desse estudo é ressaltar a importância da sustentabilidade no ramo da construção civil e identificar
sugestões, materiais e técnicas para que os projetos arquitetônicos possam possibilitar a minimização de
impactos negativos no meio ambiente. O desenvolvimento deste estudo teve início em laboratório de
informática do Campus, onde foi analisado alguns tipos de sistemas construtivos sustentáveis.
Posteriormente desenvolveu-se a revisão bibliográfica, onde foi possível adquirir informações profundas
sobre cada sistema construtivo e foi necessária uma visita ao terreno para levantar informações para o
projeto. Identificamos traços artísticos e arquitetônicos do período renascentista que ainda são possíveis na
arquitetura contemporânea, verificamos a importância que a área da arquitetura ganhou a partir do período
renascentista, apresentamos as tecnologias de construção existentes e constituídas mercadologicamente que
podem ajudar no controle térmico dos centros urbanos, elaboramos um estudo comparativo dos coeficientes
térmicos dos materiais mais utilizados atualmente para fachadas e coberturas em detrimento as matérias
propostas no estudo, desenvolvemos um relatório científico sobre estruturas sustentáveis e sua possível
aplicação em edificações de baixa renda, compreendemos as relações urbanas do bairro Ibituruna com a
cidade de Montes Claros, e por fim analisamos soluções arquitetônicas sustentáveis aplicáveis ao
paisagismo. Através deste estudo foram apresentadas algumas medidas e alguns exemplos de novas
tecnologias construtivas que visam alcançar os desígnios de uma construção cada vez mais sustentável,
possibilitando o domínio no desenvolvimento destas e contribuindo na formação como profissional
arquiteto por meio da prática no ambiente acadêmico. Além disso, foi projetada uma residência unifamiliar,
tendo as curvas como conceito e as formas como partido.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Residência. Construção. Arquitetura. Projeto.

PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM CONVERSOR BUCK PARA CONTROLAR VELOCIDADE
DE UMA ESTEIRA
RODRIGUES, Aldir Souza1; ALMEIDA, Cleverton Oliveira1; SANTOS, Cristiane Rodrigues dos1;
FERNANDES, Dener Aquino1; ZADUSKI, Jonathan Santos1; SILVA JUNIOR, José Nelson Lopes da1;
DIAS, Reinaldo Xavier1; VERSIANI, Andréa Maria Oliveira 2; LOPES JÚNIOR, José Osmane2
1 Discente do curso de Engenharia Elétrica das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc
Introdução: Os equipamentos, sejam eles, de residências ou indústrias podem necessitar de diferentes
níveis de tensão elétrica. Uma grande parte deles possuem circuitos que funcionam somente em corrente
contínua. Para realizar estas transformações de tensão para os níveis apropriados são utilizados os
conversores CC-CC que podem ser lineares ou com chaveadas; estes abaixam ou elevam níveis de tensão.
Os conversores com chaveamento são bastante utilizados, pois, permitem que uma maior parcela de
potência fornecida por uma fonte seja entregue à carga. O conversor do tipo Buck, foco do nosso trabalho,
é um abaixador de tensão. Objetivo: Projetar, simular, dimensionar e montar um conversor estático de
potência CC-CC. Método: Foram realizadas pesquisas bibliográficas a respeito de conversores de tensão,
consultas à sites de fabricantes para obtenção de dados de componentes eletrônicos; assim como a página
da plataforma de prototipagem arduino. Realizou-se simulações em softwares especializados, tais como
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Proteus, Multisim e Psim. O motor de uma esteira de pequeno porte foi submetida a níveis de tensões
unitários com a finalidade de se determinar empiricamente a sua velocidade linear. Resultados: Com a
utilização do software Proteus foi possível elaborar um conversor CC-CC em fonte chaveada do tipo Buck
que permitiu, através de um resistor variável, a obtenção de tensão elétrica entre 0 e 24 volts, possibilitando
assim, o controle de rotação de um motor e por consequência, a velocidade linear da esteira. No estágio de
potência foi utilizado como chave um transistor do tipo MOSFET; no estágio de controle foi utilizada a
plataforma arduino, que realiza todas as funções de controle da tensão em malha fechada: geração do sinal
PWM e controle PI da tensão de saída do conversor. Um display foi incorporado ao circuito com o objetivo
de informar os valores instantâneos de tensão elétrica e velocidade linear da esteira. Conclusão: O controle
da tensão de saída em um conversor visando o mínimo de perdas no processo de conversão é possível com
o controle de chaveamento da potência fornecida da fonte à carga.
Palavras-chave: Conversor. Controle. Chaveada.

PROJETO FÓRMULA FIP – DESENVOLVIMENTO DE UM CHASSI PARA A COMPETIÇÃO
DUARTE DE PAULA, João Guilherme¹; FONSECA FILHO, Luís Gomes¹; MENDONÇA SILVA,
Isaac¹; REIS, Alex Cardoso¹; SANTOS, Uelson Soares dos¹; SENA, Rafael de Abreu¹; SILVA, Jonatas
Serra da¹; ROCHA; Túlio Brandão Xavier².
1Discente das FIPMoc; 2Docente das FIPMoc
Introdução: O Projeto Fórmula FIP é uma mostra de desenvolvimento e competição de produto, onde os
estudantes devem engenhar e competir com pequenos carros de corrida estilo Fórmula SAE. O chassi é
desenvolvido para suportar todos os esforços e cargas sujeitadas pelo sistema de suspensão, influências
aerodinâmicas, responsável este pela proteção do piloto em caso de colisão, tendo o material utilizado
extrema importância, pois impacta no peso, resistência, desempenho e aerodinâmica. Objetivo: Projetar
um chassi com material que tenha maior custo benefício e permita melhor layout para o carro de competição
da Fórmula FIP. Método: O levantamento de dados utilizados no projeto conta com documentos extraídos
da internet que tem ligação direta com a temática advinda de outras competições ou assuntos
correlacionados a fim de enriquecer o projeto. Para a busca dos documentos foi considerada a aglutinação
das Palavras-chave. Através do software Solidworks pode ser elaborado o modelo prático de chassi além
da análise dos testes de esforços sofridos pelo mesmo em várias simulações feitas com diferentes tipos de
materiais. Materiais estes que foram testados e escolhidos a fim de que fosse estabelecido qual deles traria
melhor desempenho e custo benefício à aplicação estudada. Resultados: A partir dos dados obtidos nas
análises feitas no software Solidworks, foi possível objetivar o melhor layout e material para construção do
chassi, avaliando os pontos de fragilidade e então propor um chassi factível e dentro dos padrões da
competição. Conclusão: Por meio de estudos e análises feitas sobre o tema proposto foi idealizado um
layout do chassi para a Fórmula FIP e avaliado se o mesmo se faz executável com recursos disponíveis no
software Solidworks.
Palavras-chave: Chassi. Fórmula. Projeto. Solidworks.

PROJETO HOSPITALAR INSERIDO EM UM PARQUE URBANO
FRANÇA, Gabriela Santos¹; RODRIGUES, Déborah Martins¹; SILVEIRA, Adna Dias¹; QUEIROZ,
Erica R.R.²
1 Discente das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc
Introdução: A Unidade Básica de Saúde (UBS), provem atendimento como porta de entrada preferencial
do Sistema Único de Saúde, no qual atende os problemas básicos de saúde da população, sem que haja
necessidade de encaminhamento para outros serviços. Nesse sentido, a junção dos ambientes hospitalares
com um parque urbano é uma experiência de integração que potencializa o processo de cura, além de um
incentivo ao contato com a natureza, onde haverá a aplicação de medidas e métodos mais sustentáveis na
edificação. A vegetação urbana contribui de forma relevante para a qualidade do ambiente pelos vários
benefícios que proporciona, tais como conforto termo acústico e psicológico, melhor qualidade do ar, além
de produzir efeito estético, desempenhando importante papel na relação entre o homem e o ambiente
natural. Em se tratando de hospitais e casas de saúde, tais benefícios contribuem consideravelmente para a
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recuperação de pacientes e o bem-estar dos funcionários. Dessa forma, criam espaços terapêuticos que
asseguram a seus ocupantes um local onde experimentam uma sensação de bem-estar, na medida em que
estimulam a sociabilidade, e promovem oportunidades de relaxamento, que auxiliam na restauração do
corpo e da mente. Objetivo: Desenvolver um projeto arquitetônico de uma UBS e um parque urbano, com
foco na sustentabilidade e na perspectiva social. Método: A metodologia usada foi bibliográfica de caráter
qualitativo, através de consultas na literatura acerca do tema estudado e a legislação que rege a construção
do ambiente hospitalar. Foi ainda realizada uma pesquisa de campo no local de estudo para inserção do da
UBS e do parque urbano, realizando levantamentos, diagnósticos e análise da área. Resultados: A partir
do estudo realizado, criou-se um projeto de uma UBS considerando o conceito arquitetônico do Sistema
Respiratório. Para isso, adotou-se como partido a utilização do sistema de Ventilação Cruzada, a fim de
otimizar o uso da ventilação e luz natural, que contribui não só para o conforto ambiental, como também
para a diminuição de custos na edificação. Para unir cultura ao contato com a natureza, para concepção do
parque urbano, procurou-se valorizar ao máximo espaços ao ar livre para realização de atividades pela
população de maneira interativa. Nessa perspectiva, o objetivo é criar um parque que depende da população
para se manter ativo, que não apresenta ambientes estáticos, mas que esteja em constante mudança,
permitindo uma experiência diferente do usuário a cada visita realizada. Conclusão: Deve-se compreender
que o isolamento do paciente do espaço exterior proporciona ao paciente uma maior angústia em relação
ao seu estado de enfermidade. É nesse momento que a criação de áreas verdes no ambiente hospitalar
garantiria benefícios ligados ao processo de cura. Isso posto, é importante projetar um local que, além de
proporcionar a cura pelo tratamento, possibilite aos pacientes espaços de descanso e descontração,
auxiliando no processo de cura.
Palavras-chave: Unidade Básica de Saúde. Parque Urbano. Sustentabilidade.

PROJETO INTERDISCIPLINAR: RESIDÊNCIA COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE
CARNEIRO, Barbára¹; RAMOS, Isabela de Souza Ramos; CARNEIRO, Lucas¹; JORGE, Matheus¹;
APOLINÁRIO, Vitor José, QUEIROZ, Érica Karine Ramos².
¹Discentes das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. ²Docente
das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros.
Introdução: A sustentabilidade atualmente é foco de atenção em vários setores, não é diferente na
arquitetura, na construção das residências atuais com objetivo de gerar menor impacto ambiental. Objetivo:
Estudar métodos e tecnologias sustentáveis e desenvolver um projeto arquitetônico com foco na
sustentabilidade. Método: Foi feita uma pesquisa em livros de Arquitetura e Urbanismo com temas
sustentáveis, pesquisa em campo para analisar as condições do terreno onde será a construção, além de uma
revisão de literatura quantitativa. As etapas de construção começaram pelo croqui e esboço da ideia inicial,
evoluindo para a planta baixa feita com auxílio do programa AutoCad, finalizando com a construção da
maquete em 3d digital da obra, feita no programa Sketchup. Resultados: A residência construída teve
como conceito a visibilidade, iluminação e ventilação. Com isso o uso de grandes janelas possibilitou uma
melhor iluminação e ventilação natural, o paisagismo diversificado e amplo também foi usado pesando
nesses aspectos, as janelas contribuíram para melhor visibilidade, causando um conforto e visão do jardim
pela área interna da casa. A residência possui um pavimento com: duas suítes com closet, salas de estar,
TV e jantar integradas, cozinha, lavabo e garagem com vaga para dois carros. A disposição dos ambientes
foram pensadas de acordo com o conceito, trazendo conforto para os moradores. Conclusão: O conceito
usado, fez com que o tema sustentabilidade fosse bem explorado, já que com aproveitamento da luz solar
e ventilação natural traz uma economia e a visibilidade trouxe para o morador uma proximidade com a
natureza presente no paisagismo externo da casa.
Palavras-chave: Residência. Sustentabilidade. Paisagismo. Iluminação. Conforto.
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SAÚDE E BEM-ESTAR
ANCETO, Emily S.¹; COSTA, Karoline R.¹; MONÇÃO, Haila Michelly R.¹; NEPOMUCENO, Larissa
Fernanda G.¹; SANTOS, Álex S.¹; QUEIROZ, Erica Karine R.².
1Discentes das FIPMoc. 2Docente das FIPMoc.
Introdução: Na arquitetura tem-se algumas subdivisões de atuações e uma delas é a arquitetura hospitalar.
Objetivo é projetar um ambiente harmonioso e agradável para uma unidade de saúde. Objetivo:
Desenvolver um projeto Arquitetônico Hospitalar aliado a um Parque urbano com foco na sustentabilidade.
Método: Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, documental, de campo e operacional. Resultados
e Conclusão: Um hospital tem a função de reestabelecer a saúde, e a arquitetura hospitalar estende essa
função para construção dos espaços. Então, tem-se a preocupação de como o entorno interfere nos
tratamentos dos pacientes e priorizam locais onde existam áreas verdes, como parques urbanos, afim de
possibilitar mais bem-estar tanto para frequentadores da unidade de saúde quanto para os moradores da
região. Sendo assim, o projeto arquitetônico desenvolvido nessa pesquisa propõe uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e um Parque Urbano trazendo uma área de lazer e convívio que proporciona maior interação
com a natureza e ambos os projetos têm como anseio trazer mais conforto para a população circundante e
é um modo de melhorar a saúde e cotidiano. Para concepção da Unidade Básica de Saúde usou-se como
conceito o cubo e ângulos retos e como partido composição de volumes cúbicos, com inspiração no pósmodernismo fazendo releitura ao estilo cubista e modernista.
Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Parque Urbano. Bem-Estar. Área Verde.

SISTEMA DE CONTROLE PID DE TEMPERATURA

AZEVEDO, Cláudio Junio Chrispin¹; NETO, Geraldo Luiz Souto¹; FIGUEIREDO, Rafael Santos¹;
REGO, Thais Cristina Figueiredo²; SICUPIRA, Ismael Pinheiro¹; BRITO, João Gorayeb¹
¹Discente do curso de Engenharia Mecatrônica – FIPMoc²Docente do curso de Engenharia Mecatrônica FIPMoc
Introdução: O controlador PID é um método de controle que permite reduzir oscilações em uma malha de
controle, sem offset, aumentar a velocidade de resposta e remover o erro que permanece no controle
(FRANCHI, 2011). Objetivo: Controlar a temperatura utilizando uma célula peltier com um sistema de
implementação PID. Método: Foi simulado um sistema de resfriamento com uma célula peltier utilizandose um controlador PID. Foi utilizado um sensor de temperatura (LM35) para a leitura de dados da
temperatura de um ambiente e um microcontrolador (Arduino Uno) para o processamento dos dados
recolhidos pelo sensor. Para que o controle fosse realmente satisfatório foi modelado uma função de
transferência no MATLAB onde foram definidos os valores de Kp, Ki e Kd. Resultados: Com base nos
dados recolhidos no sensor (LM35), as variações aceitáveis da temperatura são registradas e, quando há
uma variação maior que a pré-estabelecida (setpoint) o controle garante a constância da temperatura a partir
da análise dos ganhos e do erro. Conclusão: Concluiu-se que foi possível controlar de forma eficiente o
sistema de resfriamento da célula peltier. O sistema deixou de ser de malha aberta (sem controle), e passou
a ser um controle de malha fechada, onde o sistema PID, de forma autônoma, garante o controle da
temperatura. O método utilizado mantém a temperatura estável ao longo do tempo, superando as
perturbações causadas no valor desta variável.
Palavras-chave: Sistema de Controle. PID. Arduino.
REFERÊNCIA:
FRANCHI, Claiton Moro. Controle de processos industriais: princípios e aplicações. 1 ed. São Paulo:
Érica, 2011.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CONTROLADOR PID
CIRQUEIRA, Caíque Araujo¹; DE SÁ, Loisleny Nathany Mendes¹; FERREIRA, Antônio Ivo¹;
MENEZES, Victor Nunes¹; OLIVEIRA, Adrianne Nunes de¹; SANTOS, Aparecido Juneo dos².
¹Discentes do curso de Engenharia Mecatrônica – FIPMoc. ²Docente do curso de Engenharia Mecatrônica
– FIPMoc
INTRODUÇÃO: Os controladores PID (Proporcional Integral Derivativo) são controladores com
feedback muito utilizados em automação industrial. Esses controladores calculam um erro entre o valor
medido na saída e o valor desejado no processo. Assim o controlador tenta diminuir o erro que foi gerado
pela saída, ajustando suas entradas. (CONTROLADOR..., 2012). OBJETIVO GERAL: Desenvolver um
sistema de segurança baseado no movimento com a captura de imagens e “perseguição” continua do alvo
com controle PID. METODOLOGIA: Nesse estudo o controlador PID foi aplicado no desenvolvimento
de um sistema de posição de imagens. O controle PID dos servomotores foi simulado através do software
MatLab, ferramenta Simulink para demonstrar a malha fechada. Foi criada uma programação lógica, em
que os sinais (imagens) se converteram em movimento nos servomotores. Para tanto utilizamos Arduino
Uno (microcontrolador), com a programação lógica criada em seu processing (linguagem criada como
ferramenta de criação lógica) e a biblioteca opencv usada para tratamento de imagens. RESULTADOS:
Através da junção imagem/movimento obteve-se um sistema de monitoramento autônomo que facilitou a
identificação de pessoas e melhoria da segurança. Com uma câmera acoplada em um pan tilt (base em
alumínio) articulado com servo motores, o sistema capta as imagens através de pontos específicos no rosto
e, a partir daí, gera o movimento nos motores passando a se movimentar e fazendo a câmera acompanhar a
pessoa captada. O sistema busca imagens, gera uma variável, “sinal de alerta”, aplicando aos servos motores
coordenadas, em graus, possibilitando a permanência do foco no alvo e criando uma eficiência maior na
identificação de quem foi captado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da aplicação do controlador
PID nesse projeto pode-se criar um sistema de malha fechada eficaz, tornando possível a criação do sistema
de monitoramento autônomo que conseguiu, de fato, tratar as imagens e gerar os movimentos solicitados.
Palavras-chave: PID. Opencv. Servomotores.
REFERÊNCIAS
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TEOREMA DE CASTIGLIANO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
BATISTA, Matheus Silva¹; MORENO, João Víctor Dantas Cangussu Loiola²; JÚNIOR, Álvaro Barbosa
de Carvalho³
1Discente das FIPMoc; 2Discente das FIPMoc; 3Docente das FIPMoc
Introdução: O teorema de Castigliano é um teorema desenvolvido por Carlos Alberto Pio Castigliano
(1847-1884), que foi um engenheiro e matemático italiano. O teorema consiste em um método matemático
que viabiliza o cálculo da variação na posição de um ponto sobre um corpo, no qual está sendo aplicada
uma determinada força, sendo a variação calculada no mesmo sentido de atuação da força, através das
derivadas parciais do trabalho das forças internas. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi levantar
dados bibliográficos a respeito do Teorema de Castigliano. Método: Foi realizada uma revisão de literatura
em base de dados eletrônicos onde foram levantados artigos científicos relacionados ao tema, publicados
em periódicos científicos especializados. Resultados: Durante a revisão de literatura pode-se encontrar
vários dados e estudos de caso que comprovam a real importância do teorema de Castigliano no dia a dia,
podendo comprovar a sua precisão ao analisar a deflexão, ou variação de posição em determinados corpos.
Conclusão: Apesar dos poucos estudos realizados sobre o tema, é notória a importância do Teorema de
Castigliano, método muito útil para o cálculo da quantidade de deflexão de pontos específicos em um
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sistema, porém é necessário recorrer outras fontes de dados para saber se essa deflexão irá causar
deformação plástica ou não em determinado corpo.
Palavras-chave: Teorema de Castigliano. Vigas. Deflexão. Deslocamento.

TEORIAS E FUNDAMENTOS ARQUITETÔNICOS, VOLTADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
QUE INFLUENCIAM NO BEM ESTAR E RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES
CARACAS, Jéssica Xavier1; OLIVEIRA, Amanda Alves1; REZENDE, Maria Clara Silva1;
RODRIGUES, Thaís Lopes1; SANTANA, Daniele Fernanda1; MOTA, Lívia Turano2.
1 Discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo das FIPMoc; 2 Docente das FIPMoc
Os hospitais são visto como locais de doenças e não de saúde, esse fator já é suficiente para desencadear
um quadro de estresse que agrava as condições físicas e psicossomáticas do paciente. Objetivou-se
relacionar as teorias arquitetônicas com a valorização e bem estar dos ambientes das EAS, analisando as
influencias originadas pelos projetos de conforto ambiental e de humanização dos espaços, tendo o foco e
unidades destinadas ao público infantil. Optou-se por uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória,
sendo assim, para o estudo foram realizadas pesquisas em campo, documental, em livros, artigos, sites e
fotos. A arquitetura hospitalar é conceituada como instrumento de cura, o projeto do espaço interno é tido
como medicamento eficaz na reabilitação dos pacientes, fatores perigosos para contaminação são
eliminados ao se promover ambientes de eficiente circulação e renovação do ar. Da mesma forma que um
projeto residencial deve ser planejado conforme o local de construção, as condições climáticas e na
satisfação das necessidades de seus usuários; os edifícios hospitalares requerem conforto, qualidade,
eficiência e integração ao seu entorno, além de cumprir normas reguladoras que garante a qualidade dos
ambientes, sua complexidade e flexibilidade exigidas para seu funcionamento. Segundo Góes, o surgimento
de clinicas e hospitais privados, deve ser atribuído ao superloteamento da Rede Pública de Saúde e,
paralelamente, os planos de saúde, sendo suas estruturas de elevado nível de complexidade e de qualidade.
No programa funcional alguns ambientes são de vital importância para manter as crianças com maior
tranquilidade, a sala de espera (a primeira impressão) e a sala de exames (o primeiro contato com o médico)
merecem maior atenção na hora de se projetar. Para Góes, a cor é um elemento fundamental na vida
humana, e atua de forma diferente sobre as pessoas, influído pela sua faixa etária, estrutura psicológica e
condicionantes culturais do indivíduo. A nova visão arquitetônica pretende criar, por meio de elementos
como: revestimento de parede, iluminação apropriada, mobiliário, pisos, acústica, entre outros, espaços
humanizados e mais agradáveis, onde o paciente se sinta relaxado e seu nível de estresse seja reduzido.
Para CORBELLA e YANNAS (2003), uma pessoa está confortável quando observa ou sente um
acontecimento ou fenômeno sem preocupações ou incomodo, sentindo se inserida ao ambiente. Essas
sensações de bem estar quando relacionadas a temperatura, umidade relativa é denominado CONFORTO
TÉRMICO; quando se refere a quantidade de luz e conforto visual é denominado CONFORTO
LUMÍNICO; e quando e relacionado a capacidade de ouvir nitidamente, e na transmissão e absorção do
som, é denominado CONFORTO ACÚSTICO. Conclui-se através desse estudo que, o projeto de um
ambiente hospitalar, deve ser desenvolvido considerando o clima onde está inserido, a topografia do local,
as condições ambientais e paisagísticas, o programa funcional com toda sua complexidade, flexibilidade,
expansibilidade, a segurança, a eficiência no desenvolvimento das atividade, a adaptabilidade a novas
descobertas e tecnologias e na satisfação e bem estar dos seus usuários e que essa arquitetura detém o poder
de auxiliar o tratamento e a cura de pacientes através das sensações transmitidas.
Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Conforto Ambiental. Humanização dos espaços. Arquitetura de
Cura.
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UMA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DAS DERIVADAS E SUAS
APLICAÇÕES
SOUZA, G. M.1; FILHO, P. C. N.2; RIBEIRO, Alane P. F.3; SILVA, Wesley B. B.4
1Docente das FIPMoc; 2Docente das FIPMoc; 3Docente das FIPMoc; 4Discente
das FIPMoc.
Introdução: O trabalho, aqui apresentado, pode contribuir para a formação do engenheiro na sua dimensão
teórico e prática, com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, através da construção de uma
proposta metodológica para o estudo das Derivadas e suas Aplicações, útil ao ensino de Cálculo Diferencial
e Integral. Teve como principal Objetivo minimizar as dificuldades apresentadas pelos alunos nesse
conteúdo, além de contribuir para uma queda significativa dos índices de reprovação dos alunos dos cursos
de Engenharia das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros – FIPMoc, nessa disciplina. Método:
Tal proposta se constituiu na produção de Objetos de Aprendizagem focados na compreensão conceitual
das derivadas e suas aplicações, explorando-as em suas mais diversas abordagens, proporcionado a
compreensão dos significados dos conteúdos trabalhados. Os objetos de aprendizagem construídos foram
constituídos de textos eletrônicos, animações interativas e mapas conceituais, considerados ferramentas
didáticas valiosas para uma aprendizagem significativa. Posteriormente, tais objetos foram aplicados à
amostras de alunos dos cursos de engenharia ofertados pelas FIPMoc. O monitoramento e a avaliação da
produção dos objetos de aprendizagem foram realizados por meio de reuniões periódicas dos pesquisadores
e relatório das informações coletadas mensalmente, durante as etapas desenvolvidas. Resultados: Depois
das análises das amostras, pode-se verificar um impacto positivo dessa proposta metodológica no ensino
/aprendizagem dos conteúdos abordados nos objetos. Conclusão: Pode-se concluir que o desenvolvimento
da disciplina de Cálculo I com o uso dos objetos de aprendizagem construídos proporcionou um melhor
desempenho e aproveitamento do graduando nessa disciplina, pelo fato dos objetos permitirem a
compreensão do significado dos assuntos trabalhados, fundamental ao processo de ensino e aprendizagem
dessa disciplina.
Palavras-chave: Ensino de Cálculo. Derivadas. Objetos de Aprendizagem.

UTILIZAÇÃO DE UM MICROCONTROLADOR ARDUINO PARA DESENVOLVIMENTO DE
UM ANALISADOR DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS EM EQUIPAMENTOS DINÂMICOS
GOMES, Bruno Giordani Rocha1; GONÇALVES, André Filipe Gomes da Silva1; DA SILVA, Antônio
César1; PEREIRA, Dirceu Santos1; ABREU, Fernando Henrique Cruz1; SILVA, Virgílio Thiago
Pereira1JUNIOR, José Osmane Lopes2
1
Discentes do Curso de Engenharia Mecânica das FIPMoc 2Docente das FIPMoc
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de um protótipo de análise de vibrações é importante para que se
descubra as falhas em componentes móveis de um equipamento através da taxa de variação das forças
dinâmicas geradas. Tais forças afetam o nível de vibração, que pode ser avaliado em pontos acessíveis das
máquinas, sem interromper o funcionamento de equipamentos. OBJETIVO: Desenvolver um protótipo de
baixo custo que realize análise de vibrações em equipamentos rotativos e expor tais dados gerados pelo
sensor em um gráfico no domínio do tempo e outro no domínio da frequência. METODOS: Para o presente
trabalho, utilizou-se a plataforma Arduino MEGA 2560, por possuir maior número de entradas analógicas
e digitais, além de uma maior quantidade de memória. Os sensores escolhidos para teste foram 1
acelerômetro ADXL345 e 1 Piezoelétrico, para avaliar qual destes se apresentaria de maneira mais precisa
e rápida na transmissão de dados. Para a programação, foram definidas as varáveis necessárias utilizando a
função int apontando qual pino do Arduino o sensor seria conectado e também o valor inicial do sensor,
definido como 0. Em seguida, foram estabelecidas as configurações necessárias para a execução do
programa, onde a função pinMode() foi utilizada para definir qual seria o pino de entrada ou saída e a
função serialBegin() para definir a taxa de transmissão de dados serial, onde o valor considerado adequado
para este estudo foi de 9600bps.Em seguida, utilizou-se a função analogRead que é capaz de ler o valor do
pino analógico especificado e a função Serial.println, para imprimir os dados gerados pelo sensor para a
porta serial.Concluída a programação, foi utilizado o PLX-DAQ que é uma ferramenta VBA responsável
por coletar os dados vindos do microcontrolador e aloca-los no excel para que os dados se apresentem de
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forma gráfica e monitorados em tempo real. RESULTADOS: O sensor Piezoelétrico apresentou maior
precisão e habilidade na transmissão de dados, além de ter custo menor que o ADXL345.O PLX-DAQ
permitiu acompanhar em tempo real os dados gerados pelo sensor na planilha do Excel, que
consequentemente possibilitou gerar o gráfico no domínio do tempo e em seguida, no domínio da
frequência. CONCLUSÃO: O desenvolvimento deste protótipo capaz de realizar análise de vibrações
permite desenvolver uma nova possibilidade de aprendizado e uma forma de analisar o fenômeno das
vibrações mecânicas, sendo uma solução viável e de aplicação mais rentável.
Palavras-chave: Analisador de Vibrações. Arduino. Piezoelétrico. PLX – DAQ.

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE ARENA PARA MELHORAMENTO DE TRANSPORTE E
BENEFICIAMENTO NA PEDREIRA ALFA
VALE, Vanessa Santana¹; SANTOS, Valquíria Nathany¹; SANTOS, Patrícia Sabrina Cantuária¹;
SANTOS, Gustavo Ribeiro Silva¹; FRANÇA, Wesley lima¹; FILHO, Pedro Cândido do Nascimento²
¹Discente das FIPMoc; ²Docente das FIPMoc
Introdução: Esse trabalho trata do planejamento operacional de lavra a céu aberto em uma Pedreira Alfa
com alocação dinâmica de caminhões. Objetivo: O presente projeto teve como objetivo representar a
construção de um simulador com intuito de otimizar e/ou melhorar o transporte, consequentemente, o
beneficiamento da pedreira Alfa. Método: Esse problema consiste em determinar o número de viagens que
cada caminhão deve fazer a cada frente de lavra, bem como decidir em quais frentes de lavra alocar as
carregadeiras, de modo a atender as metas de produção e qualidade requeridas para o minério (Calcário) a
ser produzido, fazendo o melhor aproveitamento da frota de veículos disponíveis. Para esse trabalho o
problema tentará ser resolvido utilizando o algoritmo, o algoritmo genético proposto é testado usando-se
dados reais. Pois devido à complexidade combinatória faz-se o uso do algoritmo aplicado a um modelo de
programação matemática. É necessário a combinação de equipamentos, de modo que, facilite a alocação
dos caminhões. A princípio os autores levam em conta metas de produção e qualidade, para depois ser
definido o ritmo de lavra ideal e considerar as características dos equipamentos de carga e transporte
disponíveis. Resultado: O algoritmo é baseado na teoria evolucionaria, decifrando e otimizando problemas
ou comprovando matematicamente algum fato. O algoritmo tem sido utilizado cada vez mais nos dias
atuais, um exemplo é a sua utilização no melhoramento de frota de caminhões fora de estrada em lavras a
céu aberto. O projeto consiste em determinar o número de viagem que cada caminhão deve fazer a cada
frente de lavra, fazendo o melhor aproveitamento da frota de veículos disponíveis. Conclusão: Através da
simulação por um software Arena pode-se perceber que existe disponibilidade no britador primário, pois
os equipamentos da pedreira suportam. E, portanto, a peneira dois que está com uma grande taxa de
ocupação, pode-se instalar outra peneira paralela a ela para que o beneficiamento ocorra com maior rapidez.
De modo que irá obter maior quantidade de produtos e gerar mais lucros.
Palavras-chave: Software. Arena. Simulação. Transporte. Beneficiamento.

VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM AVIÔNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CHOQUES
MECÂNICOS EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS, PROVENIENTE DE DISPARO DE
PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO
SILVA, Vinicius Samuel Pereira. 1
1 Mecânico de Aeronaves; Pós-Graduando em Gestão de Manutenção de Aeronaves pela Faculdade
Estácio de Sá; Pós- Graduando em Engenharia Elétrica com Ênfase em Controle e Automação pela
Faculdade ISEIB.
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa tem como tema geral, a elaboração de um sistema aviônico, para
identificação de impactos de projéteis de arma de fogo, contra aeronaves de asas rotativas, comumente
utilizadas em operações militares e policiais em ambientes hostis. OBJETIVO: Viabilizar a identificação
de impactos de projéteis de armas de fogo em aeronaves de asas rotativas por meio de uma placa Arduino
e sensores piezoelétrico, fixados nas partes mais vulnerais das aeronaves, durante uma operação policial. A
detecção do impacto pode ser identificada pelo sensor devido à vibração dispersada pela energia transmitida
na fuselagem da aeronave e analisada e interpretada pela placa Arduino, devidamente programada, que por
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meio de uma interface é capaz de transmitir ao piloto e tripulantes tais informações, imprescindíveis para a
segurança de vôo em ambientes hostis. Metodologia: Esta pesquisa analisa, através de uma revisão
bibliográfica e fundamentos técnicos científico-eletrônicos, a elaboração de um sistema aviônico. Fixar os
sensores piezoelétrico no dorso da aeronave e na parte interna, dorsal da estrutura monocoque, do cone de
cauda e conectá-los a uma central fixada no interior da aeronave, por meios de cablaguem o sistema
apresentará também uma interface no painel de instrumentos. A central deverá conter uma placa Arduino,
programada previamente, para analisar e selecionar as vibrações de modo que sua interpretação consiga
distinguir a vibração das forças atuantes na aeronave que são: Força harmônica que são aquelas provindas
da vibração das estruturas mecânicas das aeronaves, periódica aquelas oriundas da vibração dos motores,
aleatória são excitações que não podem ser descritas por funções, e as transitórias tipo de excitação
instantânea que ocorre por uma liberação de energia em um curto espaço de tempo, descrita pela
função Delta de Dirac. Após a identificação das forças de vibração em especial a aleatória e a transitória, o
aviônico poderá demonstrar ao piloto e a tripulação, pelo grau de amplitude do movimento oscilatório o
impacto e a deformidade formada na estrutura. RESULTADOS: É notória a utilização de aeronaves de
asas rotativas por forças militares e policiais em áreas hostis, sendo amplamente divulgada pela mídia.
Contudo, observa-se que muitas dessas aeronaves não possuem emprego de blindagem para arma de fogo
ou equipamentos que possam auxiliar os pilotos e a tripulação sobre um possível confronto por meliantes,
envolvendo armamento antiaéreo. Diante desse problema estabeleceu-se por meio deste estudo a
importância e a necessidade para o desenvolvimento, mesmo que a nível experimental, um equipamento
aviônico que possa alertar previamente o piloto quando a aeronave está sendo atingida por disparos de arma
de fogo, informação capaz de produzir uma intervenção do piloto, com intuito de resguardar a segurança
da aeronave e seus tripulantes. CONCLUSÃO: Como resultado desse trabalho fica notável a importância
e a viabilidade desse sistema de detecção nas aeronaves militares e policiais, que devido as suas atribuições
promovem voo em ambientes hostis susceptíveis a serem atingidas por projéteis de arma de fogo. O
desenvolvimento do protótipo está em fase final.
Palavras-chave: Asas Rotativas. Arduino. Aviônico.

