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Este E-book das obras laureadas pelo VII Prêmio Crea-RJ Tra-
balhos Científ icos e Tecnológicos é a consolidação do esforço 
coletivo promovido pelo Conselho e pelas instituições de ensino 
participantes para revelar o que de melhor foi realizado no âm-
bito de suas monografias, dissertações e teses de conclusão de 
curso de 2018.

O empenho de cada departamento e seus professores foi decisivo 
para a seleção dos trabalhos de diversas instituições de ensino 
de todo o estado do Rio de Janeiro. A certeza dos docentes na 
capacidade de seus alunos e no potencial científ ico e tecnológi-
co de cada trabalho faz desse VII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos 
Científ icos e Tecnológicos mais um passo na aproximação dos 
profissionais do futuro com o seu Conselho e com a sociedade. 

Ao Crea-RJ só cabe agradecer o comprometimento de todos os 
setores envolvidos, dos conselheiros aos professores, coorde-
nadores de cursos e os reitores das instituições, que apoiaram 
integralmente todo o processo de seleção, envio de documentos 

A CONSTRUÇÃO DO FUTURO É 
OBRA QUE NUNCA TERMINA



e divulgação. Nosso agradecimento maior, entretanto, é dire-
cionado, sem dúvidas, a todos os autores dos trabalhos que 
compõem este e-book. Louvamos o interesse individual pela área 
tecnológica e pela criação científ ica, pois acreditamos que nos-
sas profissões são fundamentais para o desenvolvimento socioe-
cononômico e o crescimento de nossa nação.

Assim, ao estreitar suas relações com a vida acadêmica, o Crea-RJ 
espera uma participação em número cada vez maior de instituições 
de ensino e de trabalhos selecionados em futuras edições. Pois es-
tar próximo daqueles que estão comprometidos com a construção 
de um futuro mais justo é o maior prêmio que o Conselho pode 
conquistar.

   Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Cosenza 
Presidente do Crea-RJ
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AVALIAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL 
DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE 
SISTEMAS TRELIÇADOS ESPACIAIS

O objetivo central deste trabalho de 
pesquisa, diz respeito à avaliação crítica 
e discussão dos resultados dos ensaios 
experimentais realizados sobre três modelos 
de pórticos espaciais treliçados. Os modelos 
estruturais apresentam vão livre de 10 m 
com espaçamento transversal entre as 
linhas de treliças de 1,50 m. Os modelos 
são submetidos a carregamentos nodais 
provenientes de uma laje de reação e 
monitorados com toda a logística requerida 
para a obtenção da resposta estrutural e 
conhecimento do comportamento global. 
Assim sendo, tendo em mãos todos os 
resultados obtidos com base na realização 
dos testes experimentais (deslocamentos 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - UERJ 

Autor: Miguel Henrique de 
Oliveira Costa

Orientador: José Guilherme 
Santos da Silva

Coorientador: Sebastião 
Arthur Lopes de Anrade

Avaliador: Rodrigo Bird 
Burgos

Doutorado em Engenharia Civil
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verticais e laterais dos conjuntos de treliças, cargas de colapso 
e comportamento dos modos de escoamento e ruína), torna-se 
possível avaliar com mais clareza a eficiência do sistema estrutural 
investigado, propor reforços no conjunto da estrutura, além de 
corroborar e calibrar novos modelos, ampliando o conhecimento a 
respeito deste tipo de estrutura e tornando-o mais seguro para o 
meio operacional.

https://drive.google.com/open?id=19yVE3OcZLUW6dvNw1RlQTOLFg8gycMvN


D
O

U
TO

R
A

D
O

13

CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO 
EPÓXI-FIBRA DE MALVA PARA EMPREGO 
EM BLINDAGEM BALÍSTICA MULTICAMADA

Neste cenário mundial de grandes evoluções 
e incertezas, o desenvolvimento de sistemas de 
blindagem balística, cada vez mais eficientes, torna-
se fundamental para garantir a segurança pessoal 
e veicular, tanto a nível civil quanto militar. Um 
equilíbrio formado pela mobilidade, resistência à 
penetração e capacidade de absorção da energia 
de impacto, é fundamental para tornar uma 
blindagem balística eficiente. Neste contexto, as 
blindagens com componentes cerâmicos aliados a 
outros materiais, como compósitos poliméricos, são 
empregadas quando se deseja uma boa relação 
peso/proteção balística. São os chamados sistemas 
de blindagem multicamadas (SBMs). O objetivo não 
é apenas absorver o impacto, mas também evitar 
a penetração de fragmentos. No presente trabalho 

INSTITUTO MILITAR DE 
ENGENHARIA - IME 

Autor: Lucio Fabio 
Cassiano Nascimento

Orientador: Luis 
Henrique Leme Louro

Coorientador: Sérgio 
Neves Monteiro 

Avaliador: Eduardo de 
Sousa Lima

Doutorado em Engenharia de Materiais
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foram utilizadas fibras naturais lignocelulósicas (FNLs) de malva (Urena Lobata, 
Linn), na forma de tecidos, puros e híbridos com fibras de juta (Corchorus 
Capsularis) para aplicação final em compósitos de matriz epoxídica dentro 
de SBMs. Foi avaliada a eficiência balística destes SBMs, através da medição 
do trauma (indentação) na plastilina, após impacto de munição 7,62 mm. 
Um dos objetivos desta pesquisa foi comparar os resultados obtidos com 
trabalhos similares que utilizaram outras FNLs e materiais tradicionais 
utilizados em coletes para proteção individual. Os resultados mostraram 
através de análise macroscópica e por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) que os principais mecanismos de ruptura atuante nos compósitos foram 
a delaminação de camadas, a ruptura de fibras e o efeito de arrancamento 
“pull-out”. Em todos os grupos testados a indentação na plastilina foi inferior 
a 44 mm, que é o valor previsto como letal ao ser humano pela norma 
internacional NIJ 0101.06. Para a análise da profundidade do trauma na 
plastilina foi aplicada a análise de variância (ANOVA) e o Teste de Tukey, a 
partir do qual pôde-se afirmar, com um nível de confiança de 95%, que não 
houve diferença de desempenho entre os SBMs montados com compósitos 
epoxídicos reforçados com 30% em volume de tecidos híbridos malva/
juta ou 100% malva em relação àqueles montados a partir dos materiais 
tradicionais utilizados para proteção individual contra munição 7,62 mm. No 
entanto, através de um balanço de peso e custos, constatou-se o grande 
potencial dos compósitos reforçados com fibras de malva nas aplicações de 
engenharia, principalmente aquelas ligadas à proteção balística.

Palavras-chave: Pisos mistos (aço-concreto), Atividades humanas rítmicas, 
Conforto humano, Vibrações excessivas, Modelagem numérica.

https://drive.google.com/open?id=1_Z5tnw_7nITfVRkTBxBrrSDMzShlHmD2
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O PODER DOS CAMINHOS QUASE MAIS 
CURTOS E O IMPACTO DA MOBILIDADE 
DOS NÓS EM REDES DINÂMICAS

Este trabalho investiga o impacto da 
mobilidade dos nós na transferência de 
dados em multiplos saltos, o efeito do uso de 
caminhos um pouco maiores do que os mais 
curtos na importancia relativa dos nós e o 
desempenho da rede na presença de falha 
em nos centrais. Para analisar o primeiro 
aspecto, propõe-se a ( ̃ (κ, λ)- vizinhança, 
que estende o conceito de vizinhança para 
incluir nos a múltiplos saltos, restringindo o 
estabelecimento de enlaces de acordo com a 
velocidade relativa entre os nos. Os resultados 
obtidos são usados no desenvolvimento de 
três estratégias de encaminhamento, que 
resultam em uma redução significativa do 
consumo de recursos, sem provocar grande 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO - 
UFRJ 

Autor: Dianne Scherly 
Varela de Medeiros  

Orientado e Avaliador: 
Miguel Elias Mitre 
Campista

Doutorado em Engenharia Elétrica
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impacto na taxa media de entrega de pacotes. O segundo aspecto 
e analisado através da intermediação ρ-geodesica, uma métrica de 
centralidade proposta neste trabalho, que usa outros caminhos alem 
dos mais curtos para quantificar a importância relativa dos nós. O 
custo desses caminhos é limitado por um fator de espalhamento ρ. 
O terceiro aspecto e analisado através de simulações nas quais são 
provocadas falhas em nós centrais. Esses nós, quando classificados 
segundo a métrica proposta, estão em posições menos críticas em 
relação à conectividade da rede. Logo, os nos mais centrais de 
acordo com a intermediação ̃ ρ-geodesica são mais resilientes a 
falhas de outros nós. Isso é essencial para determinar o papel que  
cada nó deve exercer para a rede.

https://drive.google.com/open?id=1ldCEjPuOROlGCrJl1xOiboJeQwdhOm-r
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A APLICAÇÃO DE WAVELETS NO RECONHECIMENTO 
DE PADRÕES CRIPTOGRÁFICOS

Este trabalho combina o uso de 
transformadas wavelet e técnicas de 
Recuperação de Informação, como ferramentas 
para realizar o agrupamento e classificação 
de criptogramas gerados em modo ECB por 
sistemas criptográficos distintos. Resolver os 
problemas de agrupamento e classificação 
servem como primeiro passo numa análise 
criptográfica, e, portanto, são relevantes em 
situações reais. Os sistemas analisados foram 
o AES, Twofish, 3DES, RC6, Serpent e DES. 
Uma base de criptogramas foi gerada com 
estes sistemas utilizando textos em claro em 
inglês presentes na base Reuters-21578. As 
transformadas Wavelet foram utilizadas sobre 
os blocos do criptograma, juntamente com 
a aplicação de técnicas de Recuperação de 

INSTITUTO MILITAR DE 
ENGENHARIA - IME

Autor: Leandro de 
Mattos Ferreira

Orientador: José 
Antonio Moreira Xexeo 
 
Avaliador: Marcelo 
Figueira de 
Vasconcelos

Mestrado em Engenharia de Computação
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Informação para agrupamento e classificação dos criptogramas.
A divisão dos criptogramas em blocos menores do que o bloco 

de cifragem foi analisada, resultando em tempos menores de 
execução do agrupamento, e como principal resultado levando à 
criação de um classificador binário para 3DES. O uso de wavelets 
trouxe resultados similares aos do emprego apenas de técnicas 
de RI, traduzindo-se em vantagem apenas na redução no uso de 
espaço em disco.

Palavras-chave: Criptografia simétrica; Triplo DES; Recuperação de 
Informação; Transformada Wavelet.

https://drive.google.com/open?id=1kGTNiMHSk_yle6NMTs3lLHcLTlG8SXJQ
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ANÁLISE DA CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO 
DOS PAVIMENTOS DE BLOCOS DE CONCRETO 
PRODUZIDOS COM RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL NA CIDADE DE CABO FRIO-RJ

Com o contínuo crescimento das áreas 
urbanas, os solos vêm passando por um 
processo acelerado de impermeabilização, seja 
por fatores como construção de edificações ou 
pelo crescente processo de pavimentação de 
ruas e de calçadas, prejudicando o processo 
de infiltração das águas no solo e aumentando 
o escoamento superficial, sobrecarregando os 
sistemas de drenagem. Sendo apontada como 
uma das atividades de maior demanda de 
recursos naturais não renováveis principalmente 
em forma de agregados como a areia lavada e 
brita, cujos processos de extração são altamente 
agressivos e causam grandes impactos à 
natureza, a construção civil possui também 
possui uma das maiores taxas de produção de 

UNIVERSIDADE VEIGA 
DE ALMIEDA - UVA 

Autor: Vinícius Dias 
Fonseca

Orientadora: Izabella 
Christynne Ribeiro 
Pinto Valadão

Avaliador: Felipe da 
Costa Brasil

Mestrado em Engenharia Ambiental
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resíduos com alto potencial de reaproveitamento, que geralmente são 
descartados de forma incorreta, prejudicando o processo de reutilização 
destes materiais. O presente trabalho apresenta conceitos dos resíduos 
gerados pela construção civil, a classificação dos resíduos sólidos e 
os conceitos de reciclagem, abordando sobre os impactos ambientais 
e as diretrizes básicas para gerenciamento de resíduos sólidos através 
de leis e de normas técnicas. Analisa também, através de ensaios de 
viabilidade técnica e de infiltração, a capacidade de permeabilidade dos 
pavimentos utilizando blocos de concreto intertravados produzidos com 
resíduos da construção civil descartados irregularmente nos logradouros 
da cidade de Cabo Frio-RJ, como parte da solução para a destinação dos 
resíduos sólidos da construção civil e como medida mitigadora à perda 
de permeabilidade dos solos urbanos. Para isto, foram produzidos corpos 
de prova contendo cinco diferentes porcentagens de agregado miúdo 
reciclado em relação aos agregados miúdos utilizados na confecção do 
concreto da amostra de referência. Os resultados apontam que além de 
viáveis tecnicamente e com bons resultados quanto à permeabilidade, a 
utilização dos blocos para a pavimentação produzidos com os agregados 
reciclados propostos proporcionou um relativo potencial econômico, pois 
apresentaram uma pequena redução de custo em sua produção.

Palavras-chave: Permeabilidade de Pavimentos; Resíduos da Construção 
Civil, Concreto.

https://drive.google.com/open?id=1xx6lA5zVx8xQ2xGVbiyIFRns2cLqX7xY
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ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DE ESTAÇÕES 
DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 
A PARTIR DE AMOSTRADORES PASSIVOS

A análise da representatividade de estações 
de monitoramento da qualidade do ar, a partir 
da utilização de amostradores passivos, pode 
fornecer subsídios para o redimensionamento 
de redes de monitoramento já existentes e 
para a implementação de novas redes e/ou 
estações de monitoramento. Nesse contexto, 
este estudo teve como objetivo principal 
verificar a representatividade de três 
estações de monitoramento da qualidade 
do ar em operação no Município do Rio 
de Janeiro (Campo Grande, Irajá e Bangu), 
tendo como referência o poluente dióxido 
de nitrogênio (NO2), através da utilização 
de amostradores passivos. As comparações 
entre as amostragens passivas e continuas 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO - UFRJ 

Autor: Rodrigo Mello

Orientador: Luiz 
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Guimarães Maia 

Coorienteadora: 
Vanessa Silveira 
Barreto Carvalho

Avaliadora: Ana 
Cristina Pinto de 
Almeida Palmeira

Mestrado em Meteorologia
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revelaram, em geral, que os pontos amostrados de forma passiva 
apresentaram concentrações próximas as medidas encontradas nas 
estações de monitoramento local. Apenas na estação Campo Grande 
devido aos indiciados estatísticos que foram encontrados resultados 
dissimilares quando comparados com a estação fixa local. Tal fato 
dever ser por influência das vias de tráfego veicular da região no 
monitoramento do poluente NO2 na localidade e revelando que a 
estação não apresenta representatividade adequada para o poluente 
NO2.

Palavras-chave: amostrador passivo; análise de representatividade 
locacional; monitoramento da qualidade do ar; análise estatística.

https://drive.google.com/open?id=1C2tBKHIsqPMv-xpxW3OhT3esO_PhI5yY
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ANÁLISE DE TEXTURA CRISTALOGRÁFICA 
POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X EM AÇOS 
IF COM ADIÇÕES DE TI, NB E P

Os aços IF (do inglês “interstitial free”) 
encontram ampla aplicação na indústria 
automobilística devido à sua superior 
estampabilidade. A textura cristalográfica 
desenvolvida durante a laminação de aços IF 
tem um papel fundamental na conformabilidade 
das chapas laminadas, sendo desejável o 
desenvolvimento de uma forte fibra gama e 
fraca fibra alfa. Neste trabalho, três tipos de 
aços IF, com diferentes adições de titânio, 
nióbio e fósforo, foram submetidos a análise 
de textura cristalográfica por difração de 
raios X, de modo a avaliar o impacto dos 
tratamentos termomecânicos realizados e 
da variação de composição química nas 
orientações cristalográficas formadas. As 

Mestrado em Engenharia Metalúrgica

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO - UFRJ 

Autora: Andrea 
Pedroza da Rocha 
Santos

Orientadora: Adriana 
da Cunha Rocha

Coorientador: Leonardo 
Sales Araújo

Avaliadora: Ieda Maria 
Vieira Caminha
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texturas foram analisadas utilizando-se funções de distribuição 
de orientação (ODF). Os resultados das seções de ODF foram 
comparados a valores anteriormente obtidos para os coeficientes 
de anisotropia normal e planar destes mesmos aços. A textura nas 
amostras laminadas de fato apresentou fibra gama intensificada e 
fibra alfa parcial. O aço IF-TiNbP foi o que apresentou melhor textura 
para estampagem profunda. No entanto, foi observada componente 
Goss na superfície do mesmo.

https://drive.google.com/open?id=1r5Mz0Rv0v9lvUwjQLDPSeuAe7ckP7yfX
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO 
POR REGIÕES EM IMAGENS DE ALTA 
RESOLUÇÃO DO SENSOR RAPIDEYE

O objetivo deste trabalho é avaliar o 
desempenho dos métodos de classificação 
digital de imagens por regiões, Máquina de 
Vetores Suporte (SVM) e Distância Estocástica 
Mínima (SMD), e compará-los aos métodos de 
classificação digital de imagens por pixel, 
SVM e Máxima Verossimilhança (MaxVer), 
aplicados a imagens de alta resolução do 
satélite sensor RapidEye.

Este estudo se justifica pois a classificação 
por pixel em imagens de alta resolução, em 
áreas urbanas, pode apresentar resultados não 
satisfatórios, devido a alta heterogeneidade 
e complexidade destas áreas, e métodos de 
classificação por regiões são alternativas 
que de- monstram algumas vantagens nestes 
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casos. A avaliação será segundo os critérios de matriz de confusão 
e Coeficiente de Concordância Kappa. As imagens utilizadas são 
do estado de Rondônia e apresentam resolução espacial de cinco 
metros. São utilizados também, para fins de aquisição de amostras, 
alguns resultados, da aquisição manual sobre as imagens, cedidos 
pela 5a Divisão de Levantamento (5a DL).

Cada imagem estudada foi classificada nos métodos por regiões 
citados e também pe- los métodos SVM por pixel e MaxVer por pixel 
para fins de comparação entre os métodos de classificação por 
regiões e por pixel.

Os testes mostraram que as classificações por regiões foram em 
média 13% superiores à classificação SVM por pixel e 34% superiores 
à classificação MaxVer por pixel na Área 1, 3% e 11 % na Área 2 e 
10% e 11% na Área 3, indicando que para as imagens analisadas os 
classificadores por regiões foram mais bem-sucedidos, tanto visual 
quanto quantitativamente, que os classificadores por pixel.

Palavras-chave: Classificação, regiões, pixel, Rapideye e Kappa

https://drive.google.com/open?id=1XNq8KzggFmYRKxO00iZroPdrSnXH0b4N
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COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE 
CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL 
SUBMETIDAS À COMPRESSÃO AXIAL

O aço inoxidável vem sendo utilizado 
em vários tipos de construções devido as 
suas características de alta resistência à 
corrosão, durabilidade, resistência ao fogo, 
facilidade de manutenção, aparência e 
estética. As atuais normas de projeto de aço 
inoxidável são em grande parte baseadas em 
analogias assumidas com o comportamento 
de estruturas de aço carbono. Entretanto, 
o aço inoxidável apresenta quatro curvas 
tensão versus deformação não lineares 
sem patamar de escoamento e região de 
encruamento claramente definidos (tração 
e compressão, paralela e perpendicular à 
direção da laminação), modificando assim, 
o comportamento estrutural global. Um dos 
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aspectos que ainda não foi completamente entendido diz respeito 
ao comportamento de colunas de aço inoxidável compostas por 
cantoneiras sujeitas a compressão. Desta forma, o presente trabalho 
objetivou estudar o comportamento deste tipo de colunas. Treze 
ensaios foram realizados em cantoneiras em aço inoxidável austenítico 
de seção L64x64x6,35 e comprimento variável de 250mm a 1500mm. 
Em seguida, foram desenvolvidas análises numéricas através do 
método dos elementos finitos calibradas com os resultados dos 
ensaios experimentais. Por fim, estes resultados foram comparados 
com o dimensionamento preconizado no Eurocode 3 Parte 1-4. O 
modo de ruína apresentado pelas colunas foi de flambagem local 
das abas das cantoneiras para comprimentos menores ou iguais a 
750mm e flambagem por flexão para as demais, não apresentando 
assim a flambagem flexo- torsional. Verificou-se que para valores 
de esbeltez normalizada menores que 0,65, o critério de cálculo 
preconizado pelo Eurocode 3 Parte 1-4 é conservador e que para 
valores acima deste, contra a segurança.

https://drive.google.com/open?id=1MImRc1TTwuDtQ0_DJFQ-TuOP0pt81I-L
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ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES DE RIGIDEZ E 
AMORTECIMENTO PARA UM VEÍCULO LEVE

Neste trabalho são empregadas técnicas 
de problemas inversos para estimar os 
parâmetros da suspensão de um veículo leve. 
Experimentos de campo foram realizados, 
sendo medidas a aceleração vertical e a 
aceleração angular do chassi. Um modelo 
de 1⁄2 carro foi empregado, considerando 
suspensões lineares, com rigidez e fator 
de amortecimento constantes. O modelo 
considera apenas a dinâmica vertical do 
veículo. Os métodos de otimização Particle 
Swarm Optimization (PSO) e Gradiente 
Conjugado (GC) são utilizados na solução 
do problema inverso de estimativa de 
parâmetros. A função objetivo é definida pela 
norma euclidiana dos erros entre os dados 
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experimentais e os resultados numéricos simulados. Os desempenhos 
do PSO e do GC são avaliados, permitindo a comparação entre um 
método estocástico e um determinístico, bem como a viabilidade da 
abordagem de problema inverso proposta.

Palavras-chave: Suspensão veicular. Dinâmica veicular. Problema inverso. 
PSO. Gradiente conjugado.

https://drive.google.com/open?id=1KJuR5-FulrPwKcisCmse-0WnxO0LoVQ9
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ESTUDO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO CONTENDO 
ESCÓRIA DE ACIARIA: UMA ALTERNATIVA 
VIÁVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS

As misturas asfálticas do tipo Pré-
Misturado a Frio (PMF) podem ser uma 
alternativa técnica, econômica e ambiental às 
misturas asfálticas do tipo Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente (CAUQ). Entretanto a baixa 
resistência mecânica do PMF produzido com 
os materiais convencionais atende somente 
às solicitações de carga de tráfego leve. 
Como uma alternativa para ampliação do 
uso desta técnica, tem-se a utilização de 
agregados alternativos, principalmente 
resíduos da indústria siderugica, tal como 
a escória de aciaria. No estado do Rio de 
Janeiro (RJ), no bairro de Santa Cruz na zona 
oeste, a prefeitura do RJ possui uma usina de 
produção de mistura asfáltica PMF e também 
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está localizada a Empresa Siderúrgica CSA, que tem interesse em 
dar um destino para sua produção de agregado siderúrgico. Nesse 
estudo, para avaliação da utilização da escória de aciaria em misturas 
do tipo PMF foram dosadas misturas com emulsão convencional e 
modificada por polímero e submetidas aos ensaios para avaliação do 
comportamento mecânico: estabilidade Marshall, resistência à tração 
(RT), vida de fadiga por compressão diametral e dano por umidade 
induzida. A mistura de PMF foi aplicada em duas vias da zona oeste 
do RJ e foram avaliadas quanto à deflexão e extraídos corpos de 
prova para verificação da resistência pela estabilidade Marshall e 
RT. Concluiu-se, a partir dos resultados obtidos tanto de campo 
como de laboratório, que o pavimento resistiu às solicitações, cujas 
magnitudes o caracterizam como de tráfego médio.

Palavras-chave: Pavimento de baixo custo, materiais alternativos, 
agregado siderúrgico, emulsão asfáltica modificada por polímero.

https://drive.google.com/open?id=1mVEKOgPoG1XEHwTmAhQOe34B5VbTzon3
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ESTUDO DO PROCESSAMENTO E COMPORTAMENTO 
BALÍSTICO DO SIC NANOMÉTRICO COM 
ADIÇÃO DE AL2O3 E Y2O3

Esta pesquisa analisou o processamento e o 
desempenho balístico do pó de SiC nanométrico 
sinterizado com adições de 1 e 5% de Al2O3 
e Y2O3. Corpos verdes cilíndricos e hexagonais 
foram conformados por prensagem uniaxial, 
sinterizados sem pressão a 1950 °C e por 
prensagem a quente a 1800 e 1850 °C pelo 
tempo de 30 min para avaliar as condições de 
sinterização e comportamento balístico. 

O material produzido foi caracterizado por: 
difração de raios-X e microscopia eletrônica 
de varredura da superfície de fratura; medidas 
de densidade e porosidade; ensaios de dureza, 
tenacidade à fratura e balísticos. Verificou-se que 
fases diferentes se formaram em função da rota 
de sinterização. Foi possível obter densificação 
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acima de 90% em grupos com 5% de aditivos, apresentando dureza na 
faixa de 21 a 30 GPa e tenacidade à fratura entre 3,10 e 6,12 MPa.m1/2. 
No ensaio balístico de velocidade residual, a blindagem de SiC + Kevlar ®, 
absorveu até 80% da energia cinética do projétil 7,62 x 51 mm.

Pelos resultados e discussões apresentadas, averiguou-se ser possível 
produzir placas balísticas de SiC a partir de pós nanométricos em presença 
de fase líquida.

Palavras-chave: SiC, sinterização, ensaio balístico.

https://drive.google.com/open?id=1MbcapL8liLKUwuvYXkAYr-tIHrvRCZfV
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA OBTENÇÃO 
DE COMPÓSITOS DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE REFORÇADOS COM 
CAULIM: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS, REOLÓGICAS E TÉRMICAS

Fatores como processo tecnológico, 
custos e questões ambientais têm exigido 
melhorias em materiais poliméricos. Também 
por estes motivos a atratividade por materiais 
compósitos vem aumentando. As misturas 
de plásticos com cargas minerais podem 
proporcionar melhorias em propriedades 
mecânicas, físicas e químicas ou até mesmo 
redução de custo e melhoria em termos de 
processamento. Este estudo tem por objetivo 
avaliar as propriedades mecânicas reológicas 
e térmicas de compósitos de polietileno 
de alta densidade reforçados com caulim. 
Além do PEAD puro, foram preparados sete 
experimentos (compósitos) com proporção de 
caulim variando de 10 a 30%, combinando 
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com compatibilizante variando de 0 a 10%. Todos estes experimentos 
e PEAD puro foram ensaiados mecanicamente (tração, flexão e 
impacto), obteve-se propriedade de índice de fluidez e avaliados em 
termos de propriedade térmica (TGA e DSC). Com isto observou-se 
que à medida que a proporção de caulim aumenta, aumenta o módulo 
de elasticidade à tração e flexão e diminui a resistência ao impacto. 
Observa-se incremento no índice de fluidez nas amostras com 10% 
de caulim e 10% de compatibilizante. Além disso, na análise de TGA, 
verificou-se com a adição da carga e compatibilizante que houve 
uma diminuição na temperatura inicial de degradação e no DSC, 
observou-se apenas redução na variação de entalpia dos compósitos 
acrescidos de caulim.

Palavras-chave: Compósito, polietileno de alta densidade, caulim, 
impacto e índice de fluidez.

https://drive.google.com/open?id=1kfBj4HKzo9k3ppTk5HHHCToH9cS2IlUC
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CONFECÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DE FORMA 
SUSTENTÁVEL, POR MEIO DO USO DE 
ENDURECEDOR QUÍMICO DE SUPERFÍCIE À 
BASE DE SILICATOS DE SÓDIO E DE LÍTIO

Os pavimentos de concreto têm tido 
cada vez mais aplicação nas construções 
industriais executadas nos últimos anos, e 
isso se deve ao fato de que recentemente 
tem se buscado cada vez mais melhorar o 
desempenho das estruturas de concreto. 
Os endurecedores de superfície vêm para 
agregar essa fatia extra de desempenho que 
tem sido solicitada pelo mercado a um menor 
custo de implantação, quando comparadas 
com outras tecnologias, para que possa se 
vislumbrar o seu uso de forma sustentável. 
Seu principal resultado é densificar a 
superfície do concreto tornando-o mais 
resistente aos esforços mecânicos, como à 
abrasão e, junto a essa densificação ocorre 
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uma impermeabilização da superfície do concreto. A densificação do 
concreto ocorre através de um fenômeno de cristalização que se 
dá pela reação entre a pasta de cimento, o silicato e o hidróxido 
de cálcio, um subproduto da hidratação do cimento, que culmina 
em formar cristais que preencham os poros do concreto, tornando-o 
mais denso e, consequentemente, acaba por torná-lo mais resistente 
a abrasão. O produto desenvolvido foi fruto da mistura de dois 
produtos existentes na proporção de um para um, onde tem-se de 
um lado o silicato de sódio, que tem baixo custo e é mais facilmente 
encontrado no mercado, e, por outro lado temos o silicato de lítio 
que tem um custo bem mais alto e é mais difícil de se encontrar para 
venda. A maior diferença no resultado de ambos os produtos é que 
o silicato de sódio produz cristais maiores, que quando cristalizam 
dentro dos poros do concreto, preenchem de maneira menos eficaz 
que os cristais produzidos pelo silicato de lítio, que são menores, 
preenchendo melhor os poros do concreto. Esse fenômeno acaba 
por densificar a superfície do concreto e aumentar sua resistência 
mecânica, principalmente quando submetido ao desgaste à abrasão, 
que obteve uma redução de desgaste de 0,4 mm, em relação a uma 
amostra sem aplicação de produto.

Palavras-chave: Pisos de concreto, Silicato de Sódio, Silicato de Lítio, 
Abrasão.

https://drive.google.com/open?id=1z2hUJEQKPsGnQ-_JfQQg7uQkFjeFMGQ0


M
E

ST
R

A
D

O
39

INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DA 
PRECIPITAÇÃO PARA ANÁLISE DO RISCO 
DE DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS

Avalia-se o desempenho de um software 
de análise do risco de deslizamento em 
função da precipitação medida na cidade 
do Rio de Janeiro em março de 2010. 
As equações do modelo de risco foram 
obtidas por acoplamento das equações de 
distribuição de água do modelo hidrológico 
topmodel e de um modelo de avaliação de 
estabilidade de taludes. O modelo digital de 
terreno SRTM foi usado par calcular-se a 
distribuição do índice topográfico, com um 
método lagrangiano. As condições mediana de 
umidade do solo são obtidas com um modelo 
de coluna do solo 1D, com assimilação da 
chuva por relaxação newtoniana. O modelo 
de distribuição topmodel é aplicado para 
obter-se a evolução temporal da distribuição 
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de água no solo 2-D e a probabilidade do risco sobre as encostas 
2D. Os resultados modelados foram confrontados com registros reais 
de deslizamento da Fundação GeoRio, no período. Uma tabela de 
contingência foi construída considerando o limiar de probabilidade 
logística de deslizamento de 70% e um alto valor do grau de 
periculosidade da chuva acumulada. Um grau de acerto acima de 
90% foi obtido na dicriminação de condições iniciais associada à 
deslizamentos múltiplos, qualificando o software como auxiliar de 
previsão dos centros de gestão de emergências.

Palavras-chave: Modelo dinâmico de risco; Deslizamentos; Precipitação 
crítica.
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PARÂMETROS FÍSICOS DA SUB-BACIA DO 
RIBEIRÃO CACHIMBAL, PINHEIRAL-RJ, BRASIL

O objetivo deste estudo foi caracterizar 
os parâmetros físicos da sub-bacia 
hidrográfica do ribeirão Cachimbal, Pinheiral-
RJ, Brasil, a fim de se identificar os riscos 
à degradação. Para isso foi gerado o 
Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente 
Consistente (MDEHC) através a partir das 
cartas topográficas dos municípios de Volta 
Redonda (Folha SF-23-Z-A-V-2) e Piraí (Folha 
SF-23-Z-VI-1), obtidas no IBGE na escala de 
1:50.000, onde foram extraídas as curvas de 
nível, rios e limite. A confecção foi realizada 
utilizando o software Arcgis 10.2. A obtenção 
dos parâmetros físicos foi realizada sob o 
MDEHC. Verificou-se que a altimetria varia 
de 360m a 740m e a declividade de 6,0% a 
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28%, estando elas apresentando padrão de distribuição heterogênio. 
A sub-bacia possui área total de 104, 15 km2, perímetro de 63,41 km, 
com comprimento do canal principal de 21,79 km e rede de drenagem 
de 5a ordem, com padrão dendrítico; Kc de 1,74; Kf de 0,34, IC de 
0,33; que indicam que a sub bacia não apresenta propensão a 
enchentes, pois possui formato alongado. Os valores encontrados 
para Dd foram de 2,60 km.km-2 e a para Dh de 5,5 canais.km-2 , o 
que classificou a área com Dd muito boa e Dh com elevado potencial 
para gerar novos canais. Dessa forma o escoamento superficial 
ocorre de forma lenta, e a formação de processos erosivos ocorre 
gradualmente. O valor encontrado para o CR classifica a área com 
aptidão agrícola para agricultura.

Palavras-chave: Fatores topográficos, análise morfométrica, erosão, 
manejo de bacias hidrográficas.
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TRANSFERÊNCIA DE CARGA DE ESTACAS HÉLICE 
CONTÍNUA MONITORADA EM MAÇIÇO SEDIMENTAR 
DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

A Estaca Hélice Contínua - EHC é atualmente um 
dos tipos de fundação profunda mais executadas 
no Brasil, devido, sobretudo, à produtividade, ao 
baixo impacto na vizinhança e ao custo-benefício. 
No entanto, o entendimento dos mecanismos de 
transferência de carga desse tipo de fundação 
ainda é limitado. Normalmente, o comportamento 
das EHC é determinado a partir da observação 
de resultados de provas de carga estáticas, testes 
de carga dinâmicos e, muito eventualmente, 
monitoramento de recalques. Destaca-se que tais 
bases de dados são sujeitas a interpretações 
que normalmente envolvem simplificações ou 
estão limitadas às condições de contorno e de 
carregamento de cada procedimento, que são, 
fundamentalmente, diferentes das condições reais 
de campo. Nesse sentido, o presente trabalho 
tem com o objetivo estudar os mecanismos de 
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transferência de carga de EHC em um caso real de obra, durante o processo 
de construção. Para isso, faz-se o monitoramento de quatro estacas de uma 
obra de 19 pavimentos localizada em Campos-RJ, assentadas em depósito 
sedimentar arenoso com intercalações de solo argiloso compressível. A 
instrumentação é feita em diferentes profundidades através de hastes 
de deslocamento (telltales) e extensômetros elétricos (strain- gages). São 
apresentados o processo de montagem e instalação dos instrumentos bem 
como os procedimentos para aquisição e tratamento dos dados durante 
451 dias de construção. Um programa de ensaios para caracterização das 
propriedades do concreto das estacas e o monitoramento de recalques 
complementam a interpretação dos dados. É apresentada a distribuição das 
deformações do elemento estrutural ao longo das estacas, a mobilização 
de carga de ponta e fuste e a mobilizada por atrito lateral. Os resultados 
obtidos são comparados com previsões a partir da teoria da elasticidade e 
resultados de ensaios dinâmicos - PDA. Das análises realizadas foi possível 
observar como se desenvolvem os mecanismos de transferência de carga 
durante a construção da obra. Verificou-se que a presença de camada de 
solo mole interferiu significativamente na interação solo-estaca e que a 
posição relativa da estaca na obra é um dos principais condicionantes de 
comportamento. Conclui-se principalmente, que os mecanismos de interação 
solo-estaca são complexos e dependem de fatores de difícil controle, sendo 
necessários outros casos de obra monitoradas para melhor compreensão 
de tais mecanismos.

https://drive.google.com/open?id=1rtB_t1ZOudBj86P9nZob4u2ykEGKDLTq
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VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
DINÂMICO DE ESTRUTURAS HISTÓRICAS SOB 
VIBRAÇÕES INDUZIDAS POR TRÁFEGO

No Brasil as primeiras cidades surgiram no 
início do século XVI e, com a descoberta de 
novos territórios, foram surgindo novas cidades 
cujas construções remanescentes devem ser 
preservadas não somente pelo seu valor histórico, 
como também por suas técnicas construtivas. 
Estas construções são de uma época onde não 
havia fluxo intenso de tráfego, os veículos não eram 
pesados e não possuíam capacidade de atingir 
altas velocidades. Após a revolução industrial, com 
o aumento do transporte rodoviário e ferroviário, 
a preocupação com vibrações advindas do fluxo 
do tráfego em construções históricas ganhou 
importância, isso porque as cidades modernas 
se desenvolveram em torno dos seus núcleos 
históricas e o fluxo, peso e velocidade dos 
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veículos nestas áreas são cada vez mais intensos. A excitação induzida por 
tráfego, dependendo da sua intensidade e frequência, pode gerar ou intensificar 
danos já existentes, além de causar desconforto aos usuários. Ela depende 
prioritariamente da qualidade dos pavimentos que é bastante irregular nas 
cidades históricas brasileiras. Para garantir a segurança de nossas construções 
históricas, geralmente de materiais frágeis, é fundamental o monitoramento 
das vibrações em ambientes urbanos. Nesta dissertação são apresentados os 
materiais mais relevantes utilizados em construções e pavimentos das cidades 
históricas no Brasil e uma revisão bibliográfica e análise das normas e critérios 
de projeto relativos ao efeito das vibrações induzidas por tráfego nessas 
construções. Com a finalidade de se entender como as vibrações se propagam 
nestas estruturas, foram construídas duas paredes de alvenaria apresentando 
variação da espessura da argamassa e diferentes tipos de fundação, sendo 
estas submetidas a cargas móveis e de impacto. Uma análise experimental 
detalhada mostra como em cada caso variam as acelerações, velocidades e 
deslocamentos ao longo das paredes, permitindo avaliar a influência do tipo 
de carregamento e da fundação nestas grandezas. Adotou-se para a avaliação 
de sensibilidade, a norma alemã DIN 4150.

Palavras-chave: Construções históricas, dinâmica de estruturas, vibração 
induzida por tráfego, análise experimental.
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A ENGENHARIA A SERVIÇO DA SOCIEDADE NO 
MONITORAMENTO DE ALERTAS CONTRA ENCHENTES

Este artigo foi elaborado conforme pesquisa 
realizada em campo feito no canal de outeiro, 
em Comendador Soares mais específico no Rio 
Botas localizado na travessia da linha férrea na 
rua Bernardino de Mello, o presente artigo se 
restringirá a verificação dos aspectos do vertedouro 
do canal, para avaliação de escoamento e para 
a vazão estimada em um período de 5 (cinco) 
anos, tendo como objetivo apresentar um sistema 
de prevenção de enchentes em época de chuvas 
recorrentes.

Palavras-chave: Vazão, Drenagem, 
Assoreamento.
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Veja na íntegra
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A GERAÇÃO DE RENTABILIDADE PARA 
EMPRESAS ATRAVÉS DA LOGÍSTICA 
REVERSA DO LIXO ELETRÔNICO

Logística reversa propõe uma análise crítica 
no fluxo logístico com ações práticas que visam 
estabelecer uma relação mais harmônica entre 
consumidor e meio ambiente a partir do desuso 
de objetos obsoletos. Adotar práticas de reciclagem 
e reutilização, além de favorecer o meio ambiente, 
podem ser sinônimos de rentabilidade para as 
empresas. O estudo enumera os fatores que afetam 
o funcionamento do fluxo e aborda questões de
melhoria da qualidade e desempenho no processo. 
Este trabalho destaca o conceito de logística 
reversa para as atividades de reciclagem do lixo 
eletrônico e sua importância para a sustentabilidade 
ambiental e cumprimento das normas e leis 
ambientais explicitando os motivos para o uso da 
Logística Reversa, os custos em Logística Reversa 
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e a preocupação ambiental. Considera- se o descarte e reciclagem do lixo 
eletrônico seja por responsabilidade socio ambiental, seja pela rentabilidade 
gerada no processo. Ainda que num primeiro momento, lixo e tecnologia, não 
estejam diretamente relacionadas, pois ao olhar um computador, um celular 
e outros equipamentos eletrônicos externamente, não temos a noção da 
diversidade de materiais que eles contêm, inclusive vários materiais nobres 
(ouro, platina, etc.) que podem ser “garimpados”, agregando um grande valor 
financeiro ao processo de reciclagem. O viés ambiental também é muito 
importante, já que ao mesmo tempo em que as empresas são obrigadas 
por lei a reverem seus processos o gerenciamento ambiental agrega valor 
de marketing positivo, tendo em vista que o mercado consumidor requer 
produtos elaborados a partir de “processos mais limpos”. Esta realidade vem 
ganhando visibilidade em vários países, principalmente nos mais desenvolvidos 
e comprometidos com os valores socioambientais. Neste novo cenário os 
resíduos e materiais que anteriormente eram descartados no meio ambiente, 
gerando consideráveis impactos ambientais, agora têm seu potencial de retorno 
econômico considerado pelos gestores. Desta forma a Logística Reversa tem 
sido a estratégia que cumpre o papel de operacionalizar o retorno dos 
resíduos de pós- venda e pós-consumo ao mercado produtivo e ao ambiente 
de negócios, obtendo vantagem competitiva e financeira de forma sustentável, 
embora os ganhos diretos com o reaproveitamento da sucata digital, seja 
por meio de sua venda ou pela exportação das placas de computador, fica 
evidente que a questão econômica não é o único foco deste programa.

Palavras-chave: Logística Reversa; Reciclagem; Reutilização; Rentabilidade; 
Lixo eletrônico.
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A MOBILIDADE URBANA E O ACESSO AO 
CAMPUS OLEZIO GALOTTI DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA

A mobilidade urbana é uma questão muito 
discutida atualmente, pois afeta a qualidade 
de vida de toda a população. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho é analisar as causas 
dos constantes congestionamentos no trecho 
que liga os bairros Vila Santa Cecilia e 
Três Poços, onde se loca- liza o Campus 
Olézio Galotti do Centro Universitário de 
Volta Redonda – UniFOA, na cidade de Volta 
Redonda – RJ. Com o estudo de caso, foi 
observada a porcentagem de veículos que 
tinham como o destino o Centro Universitário. 
Também foi levantado na pesquisa de campo 
que uma grande parcela de alunos utiliza 
transporte particular ao invés do coletivo 
devido à baixa qualidade e comodidade. Além 
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disso, foram ponderados, com auxílio de ferramentas da qualidade, 
fatores que poderiam contribuir com a solução do problema. Também 
foi utilizado o Teorema de Fluxo que permitiu mensurar o fluxo 
de veículos, densidade, velocidade média e elaborar gráficos para 
análise do congestionamento. Com essas ferramentas, foi possível 
iden- tificar que o volume de veículos particulares, a falta de respeito 
à sinalização, o semáforo pre- sente na BR 393 na entrada do 
bairro Três Poços e o acesso à entrada do Campus são causas 
do problema estudado. Dessa forma, o presente trabalho estudou 
e propôs soluções para melhorar o fluxo de veículos no trecho 
analisado.

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Teorema de Fluxo.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DO 
USO DE CORTINA DE AR PARA REDUÇÃO 
DA CARGA TÉRMICA POR INFILTRAÇÃO EM 
UMA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Neste trabalho é realizada análise 
comparativa da influência do uso de cortina 
de ar para redução da carga térmica por 
infiltração, demonstrando sua considerável 
atuação no ganho de calor e de possível 
adequação com uso de cortina de ar em 
uma biblioteca universitária que funciona 15 
horas diariamente e acomoda 220 pessoas 
sentadas. São trabalhados dados gráficos 
do verão local como temperatura efetiva e 
umidades relativa e específica, processados 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), além de condutividade e condutância 
térmicas, potência de aparelhos elétricos e 
características construtivas do ambiente, 
reunidos em condições ambientais críticas: 
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mês de janeiro, ao meio dia, e capacidade máxima de ocupantes. 
A análise compara duas situações: a primeira, condição atual da 
biblioteca, inclui o corredor de acesso ao ambiente nos cálculos de 
carga térmica, aumentando a área total de climatização, elevando 
gastos de instalação e consumo de energia; a segunda desconsidera 
o corredor, isolando o ambiente com adição de uma cortina de
ar, reduzindo espaço e despesas e melhorando conforto térmico.
O melhor cenário apresentou-se com adoção da cortina de ar
que economiza 40% do consumo de energia, segundo dados do
fabricante, e que reduz em cerca de 20% a carga térmica total do
ambiente.

Palavras-chave: Infiltração, carga térmica, cortina de ar.
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE INCÊNDIOS E 
DA COBERTURA DE HIDRANTES NA ÁREA 
URBANA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A ocorrência de um incêndio causa 
consideráveis prejuízos econômicos, sociais 
e risco para a população, sendo importante 
o estudo dos locais onde mais ocorrem 
esses eventos, por ser fundamental para 
o emprego de medidas preventivas pelo 
Corpo de Bombeiros, órgãos governamentais 
e a sociedade. Um banco de dados 
georreferenciado dos eventos relacionados 
a incêndio auxilia a identificação das áreas 
com maior risco. Nesse sentido, foi criado o 
conceito de “incidência de incêndio”, no qual 
divide-se a quantidade de eventos ocorridos 
em um ano em uma região pela sua área 
urbana. Durante a atividade de combate a 
incêndio, é fundamental que o comandante de 
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socorro tenha conhecimento das características do local do evento, 
principalmente da disponibilidade de recursos hídricos. Esses pontos 
de captação de água são catalogados antecipadamente pelos quartéis 
em suas respectivas áreas operacionais por meio da Corrida de Área 
no Sistema de Gerenciamento Operacional de Recursos Hídricos. De 
acordo com a NBR 12218 (ABNT, 1994), dois hidrantes de coluna 
devem ter 600 metros de distância máxima entre si, contada ao longo 
dos eixos das ruas, tendo, portanto, de modo simplificado, um raio de 
atuação de 300 m. A cobertura da totalidade da área não depende 
somente de uma quantidade mínima de hidrantes, mas também da 
análise de onde estão instalados. Assim, desenvolveu-se o Índice de 
Cobertura de Hidrantes (ICH), cuja utilização visa medir a porcentagem 
de cobertura de cada bairro, possibilitando uma análise quantitativa e 
qualitativa do posicionamento dos hidrantes. A quantidade mínima de 
hidrantes pode ser calculada pela divisão da área urbana pela área 
de cobertura de um hidrante de coluna, sendo esse um parâmetro 
inicial para o quantitativo de aparelhos necessários para atender 
integralmente uma região. Tendo como área de estudo o município 
do Rio de Janeiro, o presente trabalho classificou os 161 bairros da 
cidade conforme a incidência de incêndio, podendo assim, identificar 
os locais com maior risco. O município possui 4.805 hidrantes de 
coluna catalogados, equivalente a duas vezes e meia a quantidade 
mínima de hidrantes necessários, porém, a cidade tem ICH médio 
0,651 e apenas seis bairros com a área urbana totalmente coberta.

Palavras-chave: Incidência de Incêndio. Índice de Cobertura de 
Hidrantes. Incêndio.
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS 
ASSOCIADAS A EVENTOS DE “DOWNBURSTS”: 
UM ESTUDO DE CASO PARA O RIO DE JANEIRO

Eventos de ventanias podem gerar prejuízos 
humanos e financeiros, como queda de árvores, 
destelhamento de casas, danos à rede elétrica 
e, em alguns casos extremos, podem ocasionar 
acidentes com aeronaves durante pousos ou 
decolagens. Ventos fortes podem estar associados 
à escala sinótica (ciclones tropicais e extratropicais, 
por exemplo) ou a mesoescala (tornados e 
downbursts, por exemplo). Downbursts são intensas 
correntes descendentes resfriadas provenientes 
das nuvens de tempestades que afundam em 
direção ao solo e ao atingir a superfície induzem a 
uma explosão de intensos ventos divergentes. Esse 
fenômeno ainda é pouco estudado em território 
brasileiro. O presente trabalho faz um estudo 
de caso de um provável downburst ocorrido na 
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cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2016. Foram analisados dados de 
estações meteorológicas de superfície, cartas sinóticas, imagens de satélite 
e reanálises do CFSR para análise sinótica e de mesoescala envolvendo os 
dois dias que antecederam o evento e o próprio dia do evento. Ainda com o 
uso das reanálises, os índices atmosféricos TTK (diferença algébrica entre os 
índices TT e K) e WMSI (Wet Microburst Severity Index - Índice de Severidade 
de Microexplosões Úmidas) foram aplicados para o dia do evento, numa 
tentativa de verificar qual índice se mostra mais eficaz na previsão de fortes 
correntes descendentes. Em escala sinótica, os resultados mostraram que 
nos três dias subsequentes as condições eram bem semelhantes, com um 
escoamento de umidade em baixos níveis vindo do norte do Brasil, sendo o 
principal diferencial o aparecimento de um cavado em altos níveis sobre o 
litoral da Região Sudeste no dia do evento. Pelo perfil de umidade, observou-
se no dia do evento uma camada seca acima de 400 hPa, o que é um nível 
bem elevado, dificultando assim sua detecção pelos índices utilizados. Além 
disso, havia uma relativa subsaturação abaixo da base da nuvem, o que 
pode ter contribuído para evaporação de gotas de chuva e o resfriamento 
da parcela de ar, acelerando assim a corrente descendente próxima ao solo. 
Conclui-se que ainda há muito a ser estudado sobre ventanias locais em 
regiões tropicais. Um estudo do comportamento da atmosfera em vários 
casos de suspeita de downbursts em diferentes regiões do Brasil se faz 
necessário, para que se possa elaborar novos índices ou adaptar os índices 
já existentes que auxiliem na previsão desses eventos e assim diminuir seu 
impacto na sociedade.

Palavras-chave: Downburst, Mesoescala, Sinótica, Índices Termodinâmicos.
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APLICAÇÃO DO SMED EM UMA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA

O presente artigo tem por objetivo 
apresentar um exercício prático que facilite 
o aprendizado dos alunos em relação à
aplicação da ferramenta SMED (Single 
Minute Exchange of Die) ou troca rápida
de ferramentas (TRF), que ajuda a reduzir
o tempo de preparação de máquinas,
equipamentos ou tempo de setup mediante
quatro estágios conceituais encontrados no
Sistema Toyota de Produção. O estudo adotou
os procedimentos da pesquisa qualitativa,
com característica de pesquisa exploratória.
A coleta e interpretação dos dados foram
realizadas em uma escala reduzida de troca
no laboratório com os alunos do sétimo
período de Engenharia de Produção no
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Centro Universitário Geraldo Di Biase. O resultado obtido a partir do 
estudo de caso foi satisfatório já que, baseado no desenvolvimento 
do método e nas melhorias propostas obteve-se uma redução de 
76% no tempo de setup do equipamento. Finalizando o estudo, nas 
considerações finais, ressalta que o exercício prático alcançou seu 
objetivo de facilitar a aprendizagem dos alunos e essa confirmação 
se justificou através da aplicação da metodologia com a participação 
positiva dos alunos que conseguiram reduzir o tempo de troca e 
também pela pesquisa de satisfação.

Palavras-chave: SMED, troca rápida de ferramentas, setup, Prática 
Pedagógica, Sistema Toyota de Produção.
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AVALIAÇÃO TÉCNICA DA APLICAÇÃO 
DA AREIA RECICLADA PROVENIENTE 
DO TRATAMENTO DE ESGOTO COMO 
AGREGADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

Embora exista uma deficiência no que diz 
respeito ao tratamento de esgotos no Brasil 
nos grandes centros urbanos, a considerável 
quantidade de dejetos que são produzidos 
com essa tecnologia traz grande receio à 
falta de opção para destinação final dos 
mesmos. Um desses resíduos é um material 
que apresenta potencial de reaproveitamento: 
a areia. Inicialmente foi levantada à 
possibilidade do reaproveitamento dessa 
areia na confecção de blocos de alvenaria 
estrutural. Porém, os resultados mostraram 
que, mesmo após o tratamento do material, 
um alto índice de impurezas orgânicas 
ainda se encontrava presente, trazendo 
preocupações quanto aplicabilidade dessa 
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areia para esse fim, pois com a ocorrência de matéria orgânica, 
haveria grande probabilidade de degradação e possíveis patologias 
para a estrutura em longo prazo. Após os ensaios obtendo Índice 
De Suporte Califórnia (CBR) e expansão, dentro dos padrões exigidos 
pelo DNIT, esse trabalho sugere o aproveitamento da areia reciclada 
proveniente do tratamento de esgoto em camadas de pavimentações. 
Visa-se assim conciliar os três principais pilares da sustentabilidade: 
social, econômico e ambiental, contribuindo para a redução dos 
custos de disposição de resíduos em aterros, eliminando as lesões 
trazidas ao meio ambiente com essa prática e reduzindo a extração 
desse recurso natural não renovável.

Palavras-chave: Reciclagem; esgoto; resíduos; tratamento; 
pavimentação.
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CATALISADORES DE RU SUPORTADOS EM 
ZNO-NB2O5 APLICADOS À REAÇÃO DE 
HIDROGENAÇÃO PARCIAL DE BENZENO

Devido à abundância de benzeno na 
indústria química e sua característica nociva 
à saúde dos seres humanos e do meio 
ambiente, consumos alternativos para o 
benzeno se mostram muito atraentes. Dentre 
eles, a hidrogenação parcial à cicloexeno, 
produto menos nocivo e de maior valor 
agregado, se apresenta como uma boa 
alternativa. Por isso, catalisadores de rutênio 
suportados em óxidos mistos de zinco-nióbio 
foram preparados a fim de se estudar a 
reação de hidrogenação parcial do benzeno. 
Resultados promissores são amplamente 
encontrados na literatura ao se adicionar 
zinco aos suportes típicos dos catalisadores 
dessa reação. Assim, os suportes foram 
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preparados pela técnica de impregnação úmida e os catalisadores 
foram preparados pela técnica de impregnação ao ponto úmido, 
visando obter porcentagens de 0, 5, 10, 20 e 50% em peso de ZnO 
e 1% em massa de rutênio no catalisador. Os catalisadores foram 
caracterizados por análise textural, FRX, DRX, TPR, quimissorção de 
H2, TPD-H2, MEV-FEG e EDS. As caracterizações apontaram a formação 
de ZnNb2O6 a temperaturas mais baixas do que as esperadas e esse 
composto se mostrou relevante nas reações. Os testes catalíticos 
de hidrogenação parcial foram realizados em um reator batelada a 
50 bar de H2 e 150 °C. Seus resultados foram avaliados quanto à 
atividade, à seletividade e ao rendimento. Os resultados mostraram 
uma excelente atividade do catalisador Ru/Nb2O5. Além disso, os 
resultados também mostraram que a amostra contendo 20% em 
peso de ZnO apresentou um desempenho intrigante em termos de 
atividade, seletividade e morfologia. Finalmente, ainfluência da adição 
de água ao meio reacional foi estudada e apresentou piores resultados 
de atividade devido à baixa solubilidade dos reagentes, mas parece 
ser uma estratégia interessante para aumentoda seletividade da 
reação a cicloexeno.

Palavras-chave: Benzeno, Cicloexeno, Cicloexano, Nióbio, Zinco, 
Rutênio.
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CERTIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LEED E PBE

O amadurecimento da conscientização 
ambiental e social ao longo das últimas 
décadas faz com que a busca por 
certificações esteja entre as prioridades por 
parte de grandes empresas e construtoras. 
O LEED e o PBE Edifica são duas dentre 
muitas certificações ambientais que 
garantem à construção o selo de qualidade 
frente ao meio ambiente. O LEED, criado nos 
EUA, busca dividir as medidas sustentáveis 
em oito categorias de modo a facilitar a 
compreensão e aplicação das práticas que 
possibilitam a certificação da edificação. Já 
o PBE Edifica, de origem brasileira, divide 
essas medidas em três categorias que avaliam 
a eficiência energética do empreendimento. 
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Este trabalho teve como objetivo principal a apresentação de um 
estudo comparativo entre essas duas certificações como forma de 
explicitar os benefícios e as diferenças nos processos de obtenção 
de cada um desses selos. Além do comparativo, foram apresentados 
estudos de caso que comprovam a importância dessas certificações 
não apenas para o meio ambiente, mas também para as empresas 
certificadas.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Certificação Ambiental; LEED; 
PBE Edifica; Construção Civil; Eficiência Energética; Meio Ambiente.
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COMPORTAMENTO DINÂMICO DE BLINDAGEM 
À BASE DE MATERIAL POLIMÉRICO 
COM PARTÍCULAS CERÂMICAS

Apesar de o Polietileno de Ultra Alto Peso 
Molecular (UHMWPE) apresentar boa resistência 
quando comparados a outros polímeros, 
este material não consegue absorver toda 
a energia proveniente do impacto, e quando 
aplicado sozinho em proteções balísticas, 
pode gerar significativo trauma no indivíduo. 
Já blindagens cerâmicas apresentam boa 
resistência ao impacto e tendem a quebrar a 
ponta do projetil, absorvendo mais energia. 
Porém cerâmicos são materiais frágeis e não 
apresentam deformação plástica, fraturando 
durante a perfuração. Este trabalho tem 
o intuito de analisar o comportamento 
dinâmico de blindagem à base de material 
polimérico com partículas cerâmicas. Para 
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avaliar esse comportamento, foram estudadas amostras compostas 
por matriz de UHMWPE e nanopartículas cerâmicas de carbeto de 
boro (B4C) com percentagem em peso de 0%, 0,0625%, 0,125%, 
0,25% e 0,5%. Os ensaios realizados foram: ensaio de Arquimedes, 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Difração de Raios X (DRX), 
Análise Termogravimétrica (TGA), Espectroscopia de Infravermelho 
(FTIR), Ensaio dinâmico de compressão na barra Hopkinson e 
Ensaio Balístico. Sendo as duas últimas técnicas de análise de 
comportamento dinâmico. Os resultados obtidos levaram a concluir 
que a aditivação do UHMWPE com nanopartículas cerâmicas de 
carbeto de boro pode alterar sua capacidade de proteção balística.
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DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO 
COMPUTACIONAL PARA MODELAGEM 
DA MICROPOROSIDADE

Fenômenos de transporte em meios 
porosos são um aspecto crucial em diversas 
áreas das Ciências da Terra. Com a crescente 
necessidade de um gerenciamento eficiente 
dos recursos hídricos, o aprimoramento desse 
campo de estudo é ainda mais impulsionado. 
O melhor entendimento do escoamento em 
rochas anisotrópicas é essencial, porém, 
esses meios representam um grande desafio 
devido à sua heterogeneidade e interação 
entre macro e microporosidade. Mesmo com 
o desenvolvimento da petrofísica avançada, 
a reconstrução digital desses sistemas 
porosos encontra dificuldades relacionadas 
ao limite de resolução das técnicas de 
imageamento e a dimensão do volume 
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elementar representativo. Neste trabalho, busca-se desenvolver um 
algoritmo para recuperar a microporosidade não identificada durante 
o imageamento de amostras de rochas carbonáticas, com grande
volume, utilizando-se a técnica de Pore Network Model (PNM), com
o objetivo de melhorar as estimativas de permeabilidade absoluta
obtidas por simulação numérica.
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Simulação Numérica
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE 
NASCENTES NO DISTRITO DE IBITIOCA 
EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

A água é um recurso fundamental 
para vida no planeta, contudo, ao longo 
dos anos, sua qualidade e disponibilidade 
para consumo diminuiu. Na cidade de 
Campos dos Goytacazes-RJ, esse cenário 
ainda foi agravado pela expansão no setor 
sucroalcooleiro. As nascentes apresentam 
extrema importância, pois, além de dar 
início aos cursos d’água, são fontes de 
abastecimento nas zonas rurais. Todavia, 
suas Áreas de Preservação Permanente -APP 
não têm sido mantidas e isso causa sérios 
prejuízos para as mesmas. Este trabalhou 
objetivou diagnosticar nascentes no distrito 
de Ibitioca, em Campos dos Goytacazes-
RJ, a fim de verificar seu estado de 
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conservação. Foi utilizado o software Q-GIS e a Base Cartográfica 
Vetorial Contínua do Rio de Janeiro para obtenção de coordenadas. 
Parâmetros físico-químicos como pH, turbidez, condutividade elétrica, 
sólidos totais dissolvidos e oxigênio dissolvido foram avaliados, 
assim como bacteriológicos, coliformes totais e termotolerantes. 
Também foi observada a cobertura vegetal ao entorno e realizado 
práticas de educação ambiental. Dentre os 26 pontos de nascentes 
encontrados, cerca de 76,92%, não apresentou afloramento de água. 
Das 6 amostras de água recolhidas, duas se encontravam na classe 
4 resolução CONAMA 357/05 e o restante se encontra fora de todas 
as classes devido ao pH ácido. Todas estão fora do padrão de 
potabilidade do Ministério da Saúde em relação aos coliformes totais 
e termotolerantes. É possível observar que as atividades antrópicas 
têm influenciado negativamente a qualidade da água das nascentes, 
como exemplo, o uso indevido do solo e a retirada de vegetação 
nativa. Através da educação ambiental promovida, pessoas puderam 
compreender o cenário da cidade e se conscientizar sobre suas 
ações. Logo, a manutenção das APP e a promoção de educação 
ambiental torna-se cada vez mais necessárias para preservação das 
nascentes.
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EFEITO DA ADIÇÃO DE ELEMENTOS DE 
LIGA NA ABSORÇÃO DE HIDROGÊNIO E NA 
FORMAÇÃO DE HIDRETOS EM LIGAS A BASE 
DE ZR-NB PARA APLICAÇÃO NUCLEAR

Ligas a base de zircônio são utilizadas 
na indústria nuclear devido as suas boas 
propriedades mecânicas, boa resistência à 
corrosão e, principalmente, baixa capacidade 
de absorção de nêutrons. Entretanto, 
durante as condições de operação do 
reator, o material está sujeito a absorção 
de hidrogênio, podendo levar à formação 
de hidretos que são causadores de efeitos 
deletérios ao material. Para aumentar o 
tempo de operação desses componentes, é 
necessário o desenvolvimento de novas ligas 
que retardem ou inibam esse efeito.

Este trabalho tem como objetivo propor 
uma nova composição de liga de zircônio 
(Zir- Brasil-2) e avaliar seu desempenho 
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comparando com duas ligas comerciais. Para isto, as ligas foram 
fundidas e submetidas a um processamento termomecânico e 
tratamento térmico. A interação com o hidrogênio e a formação de 
hidretos foram avaliadas através de ensaios de cinética de absorção, 
difração de raios-X e microscopia óptica.

A curva de cinética de absorção de H mostra que a liga Zir-
Brasil-2 apresenta uma absorção inicial, chegando à uma quantidade 
absorvida de 0,4%p. de H após 25 h. A análise de difração de raios-X 
indica a formação parcial de ZrH nas três ligas após hidrogenação. 
As micrografias indicam que a liga Zr-Nb apresenta hidretos menos 
alinhados, a liga Zr-Nb-Sn-Fe apresenta hidretos alongados e os 
hidretos observados na liga Zir-Brasil-2 estão mais próximos.

Os resultados mostram que a liga Zir-Brasil-2 apresenta bom 
potencial para utilização comercial visto que possui características 
similares àquelas encontradas nas ligas comerciais.
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ELABORAÇÃO DE PROGRAMA PARA A SIMULAÇÃO 
DA DINÂMICA DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Este artigo apresenta os conceitos teóricos 
e a metodolo- gia que levaram a confecção de 
alguns programas em MATLAB® que simulam 
casos específicos de sistemas elétricos de 
potências mas que, com sua metodologia, 
permitem, com pequenas alterações no 
codigo, a sim- ulação de um sistema elétrico 
de potência qualquer sujeito à pequenas 
perturbações. A metodologia us- ada para 
a realização do programa facilita a adição 
de mais componentes conhecendo somente 
sua equação dinâmica, bem como facilita a 
modificação na forma de conexão das partes 
do sistema pois são necessárias apenas 
pequenas mudanças no código. Foi adicionado 
um componente controlador no artigo, o 
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regulador de velocidade, de forma a mostrar a facilidade de sua in- 
clusão. Nesse artigo são apresentados quatro casos com sistemas 
elétricos diferentes e a simulação da resposta quando sujeito a um 
degrau de potência mecânica em um dos geradores que compõe o 
sistema. A compara- ção da simulação do software desenvolvido com 
o pro- grama computacional PacDyn® também é apresentada nesse
artigo.

Palavras-chave: Análise Dinâmica, Estabilidade e Sistema Descritor.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1lJyZccb_W2Cy-eIPL4wA3pjXlKWOzXhf


G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
77

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM 
CORTINA ATIRANTADA

Este trabalho teve por objetivo estudar 
o emprego de cortinas atirantadas em 
projetos de estabilização de taludes para 
aplicação em um projeto real, com ênfase 
na avaliação das especificidades técnicas de 
seus elementos e do modo pelo qual eles 
interagem na estrutura para a garantia de 
segurança e vida útil à obra de contenção. 
Realizou-se à descrição detalhada do 
emprego de cortinas atirantadas para fins 
de aplicação no redimensionamento de um 
projeto de mesma modalidade, recentemente 
executado pela Comissão Regional de 
Obras da 1a Região Militar – CRO/1. Tal 
obra consistiu no projeto de contenção de 
um talude em cujo topo se encontra um 
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conjunto de Próprios Nacionais Residenciais - PNRs, executado nos 
fundos de um condomínio residencial no bairro de Copacabana/RJ. 
Esta região havia sido afetada por um desmoronamento sem vítimas 
fatais ocorrido em 2010, conforme amplamente noticiado na época, 
tendo sido este um fator decisivo para a construção. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE TURBINA HIDRÁULICA 
PARA UMA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA

Nos dias atuais vêm sendo amplamente 
discutidas as questões referentes a 
disponibilidade energética do país, sendo o 
recurso hidráulico ainda o mais abrangente, 
tornando-se necessário o estudo de 
viabilização da implementação de micro, 
mini e pequenas centrais hidrelétricas. O 
trabalho apresentado se baseou num método 
descritivo qualitativo, onde foi estabelecido 
um cenário hipotético de uma possível 
instalação de uma minicentral hidrelétrica 
no qual suas características indicaram a 
aplicação das turbinas hidráulicas Francis 
e Kaplan. Inicialmente foi feito uma revisão 
bibliográfica sobre os tipos de pequenas 
centrais hidrelétricas e seus componentes, 
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além das principais turbinas hidráulicas. Em seguida, por meio 
de pesquisas sobre a implementação e o funcionamento destas 
turbinas, será apresentado um estudo comparativo de suas 
capacidades, considerando as características de vazão, potência, 
rotação específica e rendimento, além do estudo de caso e avaliação 
econômica para aplicação destas máquinas. Por fim com as turbinas 
especificadas é feito a seleção da mais adequada ao cenário levando 
em consideração, principalmente, seu custo e eficiência. Sendo 
assim, chegamos a escolha final da Turbina Francis, já que é a de 
menor dimensão, melhor custo benefício e o seu rendimento não 
tem uma queda acentuada, considerando uma menor variação de 
vazão, sendo assim, permanecendo dentro dos padrões aceitáveis 
para produção de energia.
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ESTUDO DE CASO EM NITERÓI (RJ) – CICLOVIA 
COMPOSTA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM SEU PISO

A bicicleta como meio de transporte 
tem aparecido com frequência em pautas 
de soluções práticas e sustentáveis para 
a mobilidade urbana. Paralelo a isso, o 
aumento da emissão de gases e da poluição 
do planeta, tem forçado governos a buscar 
soluções cada vez mais sustentáveis para 
a geração de energia que será consumida 
em seus países. No presente trabalho é 
apresentado o estudo de caso de uma ciclovia 
projetada que faz uso de painéis solares em 
seu piso, com o objetivo de gerar energia 
para sua própria iluminação. Como resultado, 
é possível ver que tal tecnologia somente será 
viável economicamente, no Brasil, através de 
políticas públicas de subsídio e incentivo à 
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pesquisa, buscando a produção em larga escala de equipamentos 
para a redução natural dos custos de produção.
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ESTUDO DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM UNIDADES 
EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARARI – MARANHÃO

O acesso à água de qualidade e em 
quantidade é limitado a uma parcela restrita 
da população mundial. De acordo com o 
relatório Joint Monitoring Programme da 
ONU, em 2015, pela primeira vez, o número 
de pessoas que não tem acesso à água 
potável em qualidade e quantidade ficou 
abaixo de 700 mil, com destaque para a 
grande disparidade de acesso entre áreas 
rurais e urbanas, sendo 8 de cada 10 destas 
pessoas residentes em zonas rurais. De 
acordo com o IBGE, 72,2% da população 
rural brasileira ainda acessa água apenas 
por meio de poços, cacimbas, açudes e 
barreiros, acesso esse muitas vezes precário 
e com grande potencial para provocar 
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doenças (IBGE, Censo Demográfico 2010). De acordo com previsões 
de 2007 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO, 2007), em 20 anos, dois terços da população 
mundial enfrentarão escassez de água severa. Apesar da escassez 
de água atingir de forma quase irreversível alguns lugares, em muitos 
a falta de água se deve a dificuldade em se fazer um manejo do 
armazenamento dos recursoshídricos. Além das fontes superficiais 
e subterrâneas, o armazenamento de água da chuva, considerada 
uma técnica de reservaçãode água milenar, pode ser capaz de 
romper parcialmente este ciclo de escassez. Este estudo tem por 
objetivo elaborar propostas para a implementação de Sistemas de 
Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAPs) como complementação 
no abastecimento de escolas de ensino fundamental do município 
de Arari, Maranhão. O Estado do Maranhão é detentor de uma 
importante rede hidrográfica composta por, pelo menos, dez bacias 
perenes, além de possuir maiores índices pluviométricos à medida 
que se aproxima da região amazônica. A cidade deArari se encontra 
no interior do Maranhão, distando 162 km da capital, São Luís, em 
uma região formada por uma planície fluvial com relevo e cursos de 
rios no nível do mar,se estendendo por 100 quilômetros pela parte 
continental do estado até a costa. 

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1be1t0uJBx-i4Ku7Xz97Ngscq8PRGSVvK
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LABORATÓRIO AUTOMATIZADO PARA 
ANÁLISE DE MALWARES

Este projeto tem como objetivo criar 
um sistema automatizado para análise de 
malwares. O sistema recebe um artefato e o 
analisa utilizando diversas ferramentas tanto 
para análise estática quanto para análise 
dinâmica e ao final ele recolhe os relatórios 
de cada ferramenta e os apresenta ao 
usuário de modo a auxiliá-lo na classificação 
do artefato submetido.

Palavras-chave: laboratório, malware, 
análise, automação.
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Veja na íntegra
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LOCALIZAÇÃO DE DIREÇÃO DE CHEGADA A PARTIR 
DE SINAIS ACÚSTICOS CAPTURADOS DE UM DRONE

O presente trabalho objetiva a determinação 
da Direção de Chegada (Direction of Ar- rival, 
ou DoA) de sinais acústicos impulsivos a partir 
do processamento de gravações capturadas 
de um drone [1] utilizando um arranjo de 
microfones plano. Experimentos feitos em 
conjunto com a Empresa de Geranciamento de 
Projetos Navais (EMGEPRON) [2] objetivando 
localização de fonte sonora através do uso 
de 3 arranjos também são ex- plorados [13]
[11]. Por se tratar de sinais acústicos, seja 
os sinais relativamente limpos dos arranjos 
estacionários ou os sinais altamente ruidosos 
das hélices no caso do drone, os métodos de 
tratamento Recorte do Sinal (Signal Clipping, 
ou SC) [11] e da Filtragem Mediana (Median 
Filtering, ou MF) [6] são aplicados nos sinais 
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para eliminar problemas de multipercurso e melhorar sua Relação 
Sinal Ruído (Signal to Noise Ratio, ou SNR). É desenvolvido um método 
de determinação de DoA para o caso bidimensional (plano) baseado 
nos métodos explorados e aprimorados para o caso espacial. São 
realizadas simu- lações e são feitos experimentos práticos para testar 
a precisão dos métodos. É proposto um algoritmo de generalização 
de um método de seleção de dados previamente conhecido, o Busca 
Exaustiva (Exhaustive Search, ou ES) [5] e são feitas adaptações à 
aprimoração da determinação de DoA restringindo esta à norma 
unitária para o caso plano baseado no método espacial previamente 
estabelecido, a estimativa com Restrição Não-Linear (Non- Linear 
Constrained estimation ou NLC) [11].

Veja na íntegraVeja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=10GYdl7GsvHCNZp1REiWZj4NuMGrnnsGG
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DA FOLHA 
235D /  PARTE DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA 

A proposta de trabalho apresentada 
envolve a estruturação do levantamento das 
folhas topográficas planoaltimétricas na escala 
1:10.000 de todo o município de Seropédica; 
um mapa índice das folhas que compõem a 
área do município. Esta base topográfica a 
ser mapeada é resultado de uma restituição 
aerofotogramétrica feita pela FUNDREM no ano 
1975 com base em fotos aéreas na escala 
1:8.000 do ano 1974. Este recobrimento envolve 
toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Destas, uma folha foi selecionada pelo autor 
para mapeamento geológico-geotécnico. Esta 
iniciativa prevê o levantamento sistemático 
do mapeamento de todo o município de 
Seropédica nesta escala como uma proposta 
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de Cartografia Geológico-geotécnica desta região na escala final 
1:20.000. Esta escala foi definida pela facilidade de manuseio de 
material impresso e grau de conhecimento geológico-geotécnico que 
poderá ser aplicado no decorrer do período de desenvolvimento desta 
e outras monografias que deverão seguir este mesmo caminho. Há 
previsão de delimitação das unidades de mapeamento geológico-
geotécnico bem como caracterização de campo e de laboratório destas 
unidades mapeadas. A folha proposta para esta Monografia da Folha 
235D (SF.23-Z-A-VI-2-SO-D) envolve o mapeamento geológico-geotécnico 
de uma área de cerca de 32,01 km2 na escala disponível de 1:10.000 
do município de Seropédica envolvendo inclusive ensaios de campo e 
de laboratório das principais unidades de mapeamento. O propósito 
é apresentar uma monografia como parte da conclusão de Curso 
de Geologia e ampliar os conhecimentos do meio físico desta região. 
A delimitação e caracterização das unidades de mapeamento foram 
obtidas graças à base cartográfica disponível com curvas de nível de 5 
em 5 metros apresentando um produto final consistente para a escala 
adotada no trabalho. O mapeamento do município de Seropédica 
conforme proposto deverá contemplar objetivos de interesse dosa 
habitantes desta região quanto aos aspectos físicos e ambientais. A 
pretensão desta meta é que este trabalho bem como outros que deverão 
prosseguir esta linha de ação deverão contribuir substancialmente para 
o planejamento urbano e rural dos dirigentes e seus habitantes. Este
município foi escolhido visto envolver o Campus da Rural bem como
se situar próximo ao Departamento de Geociências sede do Curso de
Geologia. Adicionalmente deverá contribuir para o desenvolvimento de
conhecimento dos aspectos geológicos e hidrogeológicos desta região.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1OJaGvj8PUj71168Im9UllFrmzO0jMAVq
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METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CONSUMO 
DE COMBUSTÍVEL DE NAVIOS MERCANTES

A redução do consumo de combustível 
tem ao menos duas grandes vantagens. A 
primeira e mais evidente á a financeira, 
já que representa um dos maiores custos 
operacionais da embarcação e a segunda, 
e talvez mais importante, é a ambiental 
já que também reduz o nível de emissões: 
CO2, CO, NOx e particulados. Na navegação, 
o combustível tem um potencial muito 
grande para aumentar significantemente o 
custo de uma viagem. Por isso, armadores 
em épocas de alta dos preços optam por 
reduzir a velocidade de serviço abaixo da 
velocidade de projeto a fim de economizar 
combustível. Por outro lado, a economia 
pode ser alcançada pela escolha de uma 
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rota que proporcione um menor consumo ao levar em consideração 
o estado de mar de uma região. Neste projeto será considerado um
algoritmo de otimização que resulte na rota de menor consumo para
uma embarcação navegando em velocidade constante segundo um
cenário climático favorável. A função de consumo será extraída ao
se projetar o motor do sistema propulsivo considerando a margem
de mar variável em cada ponto da rota pela qual a embarcação
navegará, sendo essa a tradução da perda involuntária de velocidade
em resistência adicional que será somada a resistência em águas
calmas para formar a resistência total ao avanço. Ao final, reduções
sucessivas de velocidade foram simuladas com o objetivo de verificar
a melhor velocidade de operação segundo cenários econômicos
envolvendo indicadores de preço de combustível, principalmente.

Palavras-chave: Redução do Consumo de combustível, Velocidade 
Constante, Variação da Potência, Slow Steaming, Algoritmo de Dijkstra

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1Jy_aBcVW9CbRxt2R9hlDJI83kjCQ89ub
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM 
VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO

Este trabalho tem por objetivo realizar a 
modelagem e simulação de um Veículo Terrestre 
Não Tripulado (VTNT), sem esterçamento. O 
veículo é movido por 4 motores elétricos, um 
para cada roda, apresenta sensores inerciais, 
para estimativa de trajetória, e controladores 
embarcados. Primeiramente, é simulada a 
dinâmica do veículo, considerando como 
entradas as tensões aplicadas nos motores. 
Os resultados são comparados com estudos 
anteriores. Em seguida, são inseridos os 
modelos dos sensores embarcados, no caso, 
acelerômetro e giroscópio, de forma que a 
trajetória do veículo possa ser estimada. 
Por fim, é inserido na simulação um modelo 
de controlador Fuzzy, para que o veículo 
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realize uma trajetória desejada. Para tanto, é simulada a dinâmica do 
veículo, por meio de um modelo de atrito, dos motores de corrente 
contínua, dos sensores inerciais e do controlador. São utilizados o 
método do centroide e o método paramétrico para a defuzzificação 
e ambos apresentam resultados satisfatórios. Toda a modelagem é 
realizada no ambiente SIMULINK®, do MATLAB®.

Palavras-chave: Dinâmica veicular; modelagem de sistemas 
dinâmicos; controlador Fuzzy

Veja na íntegra
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MODELAGEM NUMÉRICA DE SEÇÕES 
DE CONCRETO ARMADO

De acordo com BAZANT(1984), o 
comportamento das tensões do concreto 
corresponde a um diagrama na região de 
compressão da peça estrutural. O que 
usualmente realiza-se em projetos é a 
desconsideração das tensões de tração do 
concreto, dimensionando a estrutura de 
acordo com as tensões de compressão. 

Entretanto, analisando a região tracionada, 
como feito por BAZANT (1984), o diagrama 
de tensões é representado pelo crescimento 
linear das tensões até um ponto de pico, 
ftk, onde ocorre o início do decréscimo 
das mesmas. Este decréscimo é qualificado 
pelo aparecimento de fissuras ao longo do 
banzo tracionado da estrutura. Com base 
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nas equações de diagrama de tensão – deformação apresentadas 
por SAENZ (1969) para o concreto comprimido e o diagrama bilinear 
de concreto tracionado apresentado por BAZANT (1984), é possível 
determinar as equações de equilíbrio da seção, podendo-se encontrar 
a variação da linha neutra da seção e o momento máximo da mesma 
com base na variação da deformação de concreto comprimido.

A partir destes conceitos, a inspiração deste trabalho consiste 
em avaliar a contribuição do concreto de tração e desenvolver um 
software que, com base nos modelos matemáticos neste trabalho 
apresentados, apresentar a variação das deformações do concreto 
e do aço, altura da linha neutra, momento resistente gerado e a 
deflexão causada pela solicitação da carga pontual atuando no meio 
do vão da viga.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=10T_76i4ACV8dUGpKwDZyBFM1oSG1qPpG
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O CUSTO SOCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS 
PELA INDÚSTRIA DE FAST-FASHION
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1PlMKZLdfrmT4S4jSDlERADEdU-ouHDCT
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PROJETO DAS FUNDAÇÕES DE UM EDIFÍCIO 
CONSIDERANDO A PROBABILIDADE DE RUPTURA

Este trabalho apresenta a elaboração 
do projeto executivo das fundações de 
um edifício multifamiliar de 20 pavimentos, 
atendendo aos limites recomendados por 
norma e bibliografia técnica consagrada 
para o Estado Limite Último (ELU), Estado 
Limite de Serviço (ELS) e verificação 
segundo teoria de Probabilidade de Ruptura. 
Em um estudo preliminar foi feito o pré-
dimensionamento das fundações profundas 
do edifício para diferentes diâmetros de 
estacas hélice contínua, raiz e pré-moldada 
de concreto, para se determinar a viabilidade 
de execução considerando aspectos técnicos 
e econômicos. Foi definido então o uso 
de estacas do tipo Hélice Contínua, nos 
diâmetros de 40 e 50 cm. Como sequência, 
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foram adotados procedimentos prescritos por norma e bibliografia 
para o dimensionamento determinístico dos elementos de fundação 
do edifício, verificado de forma apresentar bom funcionamento diante 
de deslocamentos e cargas acidentais. A aplicação de fatores de 
segurança não garante a ausência de risco de ruina em projetos 
de fundações, uma vez que não considera a variabilidade das 
resistências e solicitações. Portanto, foi verificada a segurança das 
estacas através de análise probabilística apresentada por Cintra e 
Aoki (2010). Atendidos todos os critérios, foi gerado então o projeto 
executivo composto por planta de locação e carga das estacas, 
especificações e detalhamentos.

Palavras-chave: Fundações; Estado Limite de Serviço; Estado Limite
Último; Probabilidade de Ruptura.
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PROJETO DE CASA POPULAR EM 
BLOCOS MODULARES DE ENCAIXE
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Atualmente com a queda econômica no 
país e consequentemente na construção civil, 
se fazem necessárias técnicas inovadoras e 
práticas que reduzam custos e que renovem 
alvenaria estrutural e de vedação arcaica 
que são utilizadas hoje no Brasil. Esse 
estudo se fundamenta na criação geométrica 
de blocos modulares de encaixe 
dimensionados de acordo com as normativas 
vigentes e empregados em um projeto 
arquitetônico de uma casa com proporções 
mínimas habitáveis e dita popular. Em 
prática, será dispensada a argamassa de 
assentamento entre os blocos, pois, os 
desenhos foram criados para causarem um 
intertravamento na direção do eixo da 
parede e também ortogonal a ele. Assim 
dispensando a utilização de mão-de-obra 
especializada para o levantamento da 
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Veja na íntegra

mesoestrutura da residência, pelo fato da geometria dos 
blocos causarem o autoalinhamento da parede 
como apresentado em ensaio de simulado em ambiente CAD 
3D e pelo resultado obtido pelos protótipos impressos em 
escala 1/10 em material denominado PLA ou poliácido láctico. 
Com o encaixe dos protótipos a parede reagiu aos esforços 
aplicados nas direções citadas acima de forma homogênea e 
satisfatória. 

Palavras chave: Casa popular. Blocos modulares.Sistema 
construtivo. Construção civil. Técnica inovadora.
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PROJETO URBANO DE ÁREA AMBIENTALMENTE 
SENSÍVEL VISANDO O CONTROLE DE CHEIAS, 
RESILIÊNCIA URBANA E REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL 
– CASO DE LOTEAMENTO EM VARGEM GRANDE

Com o crescimento da população urbana e a 
consequente expansão das metrópoles, cresce 
também a necessidade de um planejamento 
urbano sustentável, que busque amenizar os 
eventos climatológicos, intensificados pela 
urbanização, por meio da conciliação das 
ações antrópicas com a conservação do meio 
natural. Neste sentido, este trabalho visa 
avaliar diferentes processos de urbanização, 
sobretudo na ótica da drenagem urbana, em 
uma área ambientalmente sensível, buscando 
mensurar os impactos das diferentes soluções. 
Portanto, o projeto conceberá cenários de 
desenvolvimento urbano em Vargem Grande, 
desde uma conjuntura caracterizada pelo alto 
adensamento e a existência de habitações 
irregulares até um projeto de loteamento 
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conformado às leis vigentes e dotado de conceitos de desenvolvimento 
sustentável e integração entre o ambiente construído e o natural. 
Para obtenção e avaliação dos resultados, são usadas ferramentas 
computacionais, como a modelagem matemática pelo software MODCEL 
e a aplicação do Índice de Requalificação Fluvial (REFLU). Neste sentido, 
os resultados alcançados neste projeto confirmam as expectativas 
iniciais da preservação ambiental e qualificação do meio urbano 
como alternativas mais sustentáveis, ratificando a importância deste 
planejamento integrado.

Palavras-chave: Projeto Urbano, Área Ambientalmente Sensível, 
Controle de Cheias, Resiliência Urbana, Requalificação Fluvial, 
Modelagem Matemática, MODCEL, REFLU.
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REDUÇÃO DAS MANUTENÇÕES NÃO 
PROGRAMADAS, COM ACOMPANHAMENTO 
E MELHOR APLICABILIDADE DAS 
MANUTENÇÕES PROGRAMADAS

A manutenção vem sendo item de suma 
importância para um bom desempenho de 
todo o sistema produtivo das indústrias, 
auxiliando na redução de custos, aumento de 
eficiência e produtividade dos equipamentos 
e máquinas. Com base nestes indicadores a 
manutenção é considerada pelas empresas 
uma área estratégica, pois tem participação 
direta nos resultados. Este trabalho apresenta 
um estudo de campo no setor de processo 
de produção de cerveja (Retificação de 
álcool) e tem por objetivo a redução de 
manutenção não programada, com um 
melhor acompanhamento e aplicabilidade 
das manutenções programadas. A partir de 
registros de manutenção e quebras coletados 
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no período de 7 meses foi possível analisar os equipamentos mais 
críticos e através da utilização de ferramentas de qualidade,5W2H, 
Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Pareto sendo possível também 
estratificar o alto número de quebras e manutenções não programadas, 
e traçar ações para melhor aplicação das manutenções programadas. 
Os resultados alcançados foram satisfatórios, foi aplicada de forma 
mais estratégica a manutenção programada e desenvolvida uma 
metodologia e um planejamento de todo sistema de manutenção, 
reduzindo assim o número de manutenções não programadas, 
os custos com manutenção e aumentando a confiabilidade dos 
equipamentos e de todo o sistema produtivo.

Palavras-chave: Manutenção, confiabilidade, produtividade, 
eficiência.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1aM_am67Rvk7VHmFZoYDe5SmvHLX4kdIs
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RESOLUÇÃO CINEMÁTICA DO ROBÔ 
INDUSTRIAL MOTOMAN MH5F

A robótica industrial apresenta alto 
potencial de aplicação dual, auferindo 
vantagens em muitas atividades ligadas tanto 
aos setores civis quanto aos associados à 
Defesa. O objetivo principal deste trabalho 
é obter a resolução cinemática do robô 
industrial MOTOMAN MH5F, utilizando os 
fundamentos da Teoria dos Helicoides. O 
trabalho apresenta revisão bibliográfica 
de robótica industrial e de modelagem 
cinemática de robôs, focando a abordagem 
que utiliza a Teoria dos Helicoides, além de 
um estudo de caso aplicado, utilizando o 
Robô Industrial MOTOMAN MH5F disponível 
no Laboratório de Mecatrônica do IME. Como 
resultado, foi realizada a implementação de 
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uma ferramenta computacional de Interface Homem Máquina simples 
e robusta, o CARPA.

Palavras-chave: Projeto Urbano, Área Ambientalmente Sensível,

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1KJsx4JtfBjJ-0tXdrQu9MRXCz2N6LOlB
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REVISÃO DE UMA METODOLOGIA EMPÍRICA 
DE AJUSTE DO CONTROLE PID PARA 
SISTEMAS TITO USANDO O MATLAB

O controlador proporcional integral 
derivativo é a formulação mais utilizada no 
setor industrial. Na maioria das vezes, sua 
aplicação restringe-se apenas no controle 
de sistemas monovariáveis, entretanto, com 
os avanços dos processos industriais se faz 
necessário, cada vez mais, um controle que 
possa atuar em mais de uma variável. Com 
base nesse entendimento, o presente trabalho 
aborda a validação de uma metodologia 
desenvolvida pelo pesquisador Alves, onde 
na época em que ela foi idealizada não 
havia recursos computacionais avançados 
para garantir confiabilidade nos resultados 
encontrados. Para implementação da 
metodologia foi utilizado o software Matlab, 
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a fim de assegurar a veracidade dos dados gerados para confrontar 
com as do autor. A metodologia proposta inicia-se com a obtenção 
dos ganhos críticos do sistema, quantificação através de um índice 
de desempenho e criação uma região de estabilidade, com o intuito 
de realizar manutenções de pontos nessa área que irá garantir 
ajustes mais satisfatórios ao usuário.

Palavras-chave: Controle Multivariável, Sistema TITO, PID, Matlab.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1ZthcwE0f4iDR7Fyv3HMVctexasgRJPVJ
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SIMULAÇÃO DE UM DEGRAU MÓVEL PARA 
TRANSPORTE COLETIVO - “SEGURANÇA E 
ACESSIBILIDADE NA MOBILIDADE DO IDOSO”

Com o crescimento acelerado do público 
idoso no Brasil e com suas dificuldades ao 
acessar os veículos de transporte coletivo, 
levando ainda em consideração os riscos 
de quedas, a preocupação com o tema 
busca por meio de pesquisas bibliográficas, 
legislação para os idosos e de acessibilidade 
frente ao tema, regras para auxiliar e 
elaborar o seguinte trabalho com o objetivo 
de desenvolver através de estudos e 
conceitos de engenharia a apresentação de 
um degrau móvel pneumático para veículos 
de transporte coletivo principalmente se 
tratando de ônibus, tendo como intuito 
apresentar uma plataforma para diminuir a 
diferença de nível entre a via e o veículo 
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de forma que não limite a sua dirigibilidade, auxiliar o acesso 
desses idosos ao ônibus melhorando a sua mobilidade e locomoção, 
fornecendo maior ergonomia e segurança. O trabalho é elaborado 
através de uma parte experimental apresentado como um projeto que 
consiste no preparo de um modelo digital representativo, simulando 
de forma gráfica sua montagem possibilitando e entendendo 
seu funcionamento, comprovando através de sua especificação 
dimensional sua resistência.

Palavras-chave: Acessibilidade; Degrau móvel; Idoso; Segurança; 
Transporte coletivo.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1t2H6y02zbdRb-W6e9DpJ18KsrKxgnKoL


G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
113

USO DE ATRIBUTO SÍSMICO PARA TENDÊNCIA 
NA MODELAGEM DE FÁCIES DO RESERVATÓRIO 
DO CAMPO DE HEIDRUN, NORUEGA

O campo de Heidrun está localizado na 
região de Haltenbanken, na porção central 
da plataforma continental da Noruega. O 
principal reservatório deste campo é o Grupo 
Fangst, que compreende as formações Ile, 
Not e Garn, depositadas entre o Toarciano e 
Bathoniano (Jurássico Médio). As formações 
Ile e Garn são caracterizadas por arenitos 
depositados em um ambiente marinho 
raso e fluvial, respectivamente, enquanto 
que a formação Not é caracterizada por 
siltitos/folhelhos marinhos. Afim de fazer 
uma caracterização espacial das fácies 
do reservatório, foi elaborado um modelo 
geológico tridimensional em um contexto 
exploratório. Nesse contexto há uma 
quantidade restrita de poços e, portanto, 
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maior limitação para construção de modelos. Para mitigar a baixa 
quantidade de poços (quatro), foram utilizadas duas ferramentas 
principais: geoestatística e atributo sísmico. A Geoestatística, a partir 
do método de simulação plurigaussiano, permitiu estabelecer a relação 
de contato entre as fácies arenito, siltito e folhelho e modelos de 
variograma distintos para diferentes conjuntos de fácies. O atributo 
sísmico de impedância acústica relativa foi utilizado de forma 
qualitativa para definir a geometria de ocorrência da acumulação e, 
consequentemente, a geometria deposicional das diferentes fácies. 
Ao total foram realizadas 100 realizações de modelos de fácies a 
partir da simualção plurigaussiana e, definindo-se uma dessas, foi 
realizado o teste de controle de qualidade com finalidade de avaliar 
o grau de incerteza do resultado. A partir deste controle, mostrou-se
que a metodologia empregada, com auxílio do atributo sísmico como
tendência para distribuição de fácies e simulação plurigaussiana, é
apropriada e factível para o fluxo de trabalho proposto.

Palavras-chave: Amplitude Acústica Relativa; Geoestatística; 
Modelagem geológica.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1AHbPBrza5Pd-oig2OVoI9d9Rv2t143oh
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A IMPORTÂNCIA DA PINTURA INDUSTRIAL NA 
PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO DE CHAPAS 
DE AÇO ARMAZENADAS EM ESTALEIROS

O presente artigo busca apresentar 
a importância da pintura industrial na 
proteção contra a corrosão de chapas 
de aço armazenadas em estaleiros, para 
serem usadas em diversos processos em 
um ambiente naval. Entretanto, devido 
à possibilidade de longo período de 
armazenamento e, considerando o ambiente 
de estaleiro agressivo, faz-se necessário 
estudos de sistemas de proteção que possam 
garantir a integridade dos materiais contra a 
corrosão. A forma mais comum de proteção 
é o uso de pintura industrial, com uso de 
tinta de composição apropriada. Levando em 
consideração essa condição, este estudo foi 
realizado com aplicação de uma tinta de 
fundo de primer alquídico. Foram realizados 
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ensaios acelerados (Salt Spray, Câmara de Umidade Saturada – 
100%) e não acelerados (intemperismo natural) em um grupo de 
corpos de prova revestidos desta tinta. Os resultados mostraram 
que o primer é eficiente contra a corrosão e pode ser utilizado 
na proteção de chapas de aço estocadas, visto que o período de 
estocagem deste material é temporário. Com isso, tal fato faz com 
que seja viável a sua utilização por um tempo superior a seis meses, 
visto que o processo de aplicação é simples e de baixo custo, sendo 
que esta tinta de uso temporário poderá ser facilmente removida 
para a aplicação do esquema de pintura final.

Palavras-chave: Corrosão, pintura industrial, revestimento orgânico, 
aço naval, primer alquídico.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1UMjUVxFpLEqtGLVE5H7-JXuuscnWFpCC


117
TÉ

C
N

IC
O

ACIONAMENTO REMOTO DE SISTEMAS 
ELÉTRICOS RESIDENCIAIS

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
- SENAI
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_084SnnQ_HuMzJ5NHRjVWU2eE9OaVNrdmJreHRUZUM5MHFJ
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APRENDENDO COM O DESCONHECIDO

Com o passar dos anos, nós, humanos, 
estamos realizando ações que estão 
acarretando em graves consequências 
para o meio ambiente, sendo a extinção 
das espécies animais a mais preocupante 
e impactante. Podemos dizer que estamos 
agindo de forma egoísta, pois estamos 
nos preocupando apenas com o nosso 
bem estar, utilizando e abusando de bens 
não-renováveis do planeta. Podemos citar 
como exemplo, o grande desmatamento de 
floresta muito importantes, para que sejam 
fabricados produtos, prejudicando assim 
muitas espécies animais que utilizavam da 
mesma como abrigo. O projeto conta com a 
criação de um site em HTML, JavaScript e 
CSS, onde serão encontrados dados, relatos 
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e dicas sobre o que é a extinção e como diminuir esses riscos, além 
disso, o usuário poderá preencher um formulário para realizar o 
cadastro no projeto, com o objetivo de ajudar o planeta, promover 
uma mudança na vida de todos e diminuir a extinção dos animais 
ameaçados.

Palavras-chave: Extinção, projeto, Aprendendo Com o Desconhecido, 
meio ambiente, desmatamento, planeta, riscos para o planeta.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1fCBDkqyAO9pksr0eLF-4EQwPHFEej9-6
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ARMÁRIO DIGITAL ACESSÍVEL
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1z5mgYBtL7b4M5yxtXEigsAhVL8t3l5yA
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AUTOMAÇÃO NA MONTAGEM DE COLA ESCOLAR

SERVIÇO NACIONAL 
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_084SnnQ_Huemt1Z0ppMjJBX0VOYzRaSEVrLV9sQy1vVExr
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B.N.S. : BOIA DE NOTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA.

Segundo dados, cerca de 1100 crianças 
são vítimas de afogamento por ano apenas 
no Brasil e em sua maioria estão entre 1 
e 4 anos. Segundo o Datasus, banco de 
dados do Sistema Único de Saúde, 1.115 
crianças de 0 a 14 anos morreram e 293 
foram hospitalizadas em 2011 sendo que 
a maior incidência de mortes foi entre 
crianças de 1 e 4 anos com 422 casos, 
representando 37% do total, e em segundo 
lugar, as crianças de 10 a 14 anos, que 
representaram 36% dos casos, 407 registros. 
Visto que os casos de vítimas de afogamento 
também estão presentes em domicílios, a 
B.N.S. é focada em reduzir os casos na área 
citada anteriormente através de seu circuito 
eletrônico que irá receber o sinal de seus 4 
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braços mecânicos indicando um movimento anormal na água quando 
não houver nenhum responsável presente no momento, e também, se 
o que causou o movimento anormal na água estiver próximo a boia,
ela poderá indicar uma faixa de peso do que caiu próximo a ela.
Para a construção da B.N.S. foi adaptado um flutuador de cloro a 4
hastes de alumínio formando o corpo da boia, e internamente estão
alocados 2 circuitos eletrônicos, o primeiro seria uma placa Arduino
Uno, o sistema principal, e um Acelerômetro MPU6050 responsável
por detectar o movimento do corpo da boia enquanto o arduíno
detecta o movimento dos braços por meio de 4 potênciometros
posicionados como eixo de cada braço. A falha do projeto dá-se
pelo fato de que se algo leve cair distante da boia ela poderá não
detectar.

Palavras-chave: Boia, arduíno, afogamento.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1PlMKZLdfrmT4S4jSDlERADEdU-ouHDCT
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BANCADA DE CORTE DE MADEIRA 4.0

Este projeto é uma bancada de corte 
de madeira 4.0. Baseia-se em uma bancada 
convencional de corte de madeira, mas a 
diferença é que será totalmente automatizada. 
A bancada foi elaborada para evitar todos os 
tipos de riscos na hora de efetuar o corte 
da madeira, evitamos esses riscos de uma 
forma totalmente tecnológica usando senhas 
de segurança para travar o circuito elétrico 
e QR Code para visualiza quais as normas 
regulamentadoras aplicáveis na máquina 
para poder trabalhar com segurança.

O significado do 4.0, no nome do projeto, 
é por entrar na classe das indústrias 4.0, 
que é um conceito de indústria proposto 
recentemente e que engloba as principais 
inovações tecnológicas dos campos de 
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automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos 
processos de manufatura. A partir de sistemas Cyber-Físicos, internet 
das coisas e internet dos serviços.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1VRzNlb-4rpaFLy4uwWuRDEiee1afzrC3
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BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDOS DE FLUÍDOS

Este projeto se trata de uma bancada 
didática para estudo de fluídos onde este tema 
foi proposto pelo professor orientador afim 
de que na mesma seja feita testes e cálculos 
que são vistos na parte teórica do curso 
de eletromecânica. Inicialmente foi idealizada 
uma bancada de testes automatizada, porém 
teríamos um custo muito mais elevado. 
Por conta disso, foi repensada a maneira 
de como seria a bancada e obteve-se por 
resultado a bancada atual, que tem a mesma 
finalidade, mas seu custo é menor por conta 
dos seus testes e ensaios, que são feitos 
mecanicamente e eletricamente. Aonde nela 
será aplicada uma das matérias essenciais 
do curso que é a hidráulica.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=13Ig7XJFIwdpLKNno4F3pMrEHPCcHgQCH
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BANCADA DIDÁTICA PARA TREINAMENTO 
EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1v3dXNiggqyWvYZMzFnEryz8saeH-zrDL
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BRAÇO MECÂNICO ACIONADO POR 
MÚSCULO DE MCKEBBEN

Este é um projeto acionado por um músculo 
artificial idealizado pelo físico Mckbben. Sua 
aplicação se aplica na medicina, robótica 
e nas industrias de produção contínua, 
seu objetivo era facilitar as pessoas com 
seus movimentos dificultados com trauma 
muscular. Sua concepção de funcionamento 
é de um músculo humano, que se contrai e 
expande mediante a pressão do ar, gerando 
um deslocamento de carga.

É composto por um tubo de látex que 
expande e uma malha que proporciona que 
absorve a pressão e transforma em um 
deslocamento linear. O circuito pneumático 
composta por um

Compressor ( movimenta e comprime o 
ar)
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Lubrefil ( para regular a pressão e filtrar o ar )
Válvula controlar de vazão ( controlar velocidade de expansão\ 

contração do músculo )
Válvula direcional 5\2 VIAS, 3 posições, centralizada por mola e 

acionada por alavanca.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1c1wKbhZcqVzFmheibuINd2l9tasWUzU_
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CASA SUSTENTÁVEL

O principal objetivo do projeto é mostrar 
que existem outras formas de energia, como 
por exemplo, a energia sustentável, para 
que elucidem ao público as informações 
pertinentes ao projeto em tela e adequar 
sua melhor fonte de energia, visando 
sempre o objetivo do projeto, quer seja a 
redução de gastos pecuniários ou a melhora 
na qualidade vida. O projeto demonstra 
diferentes formas de resolver falhas na 
distribuição de energia, assim como reduzir 
os valores das faturas de energia elétrica 
e água, utilizando outras fontes de energia 
sustentável (como a energia eólica e solar) e 
também o reservatório de água desenvolvido 
com a finalidade de reaproveitar a água 
da chuva e economizar nos gastos com o 
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consumo de água, considerando a melhoria das condições de vida 
e preservando a natureza. A análise do objeto de pesquisa trouxe à 
tona fontes de energia renovável com energia limpa, que por sua vez 
é retirada de recursos naturais, podendo assim citar que o projeto 
não irá abordar fontes de energias não sustentáveis. Espera-se que 
o projeto incentive as pessoas a usar energias sustentáveis, para
melhorar a qualidade de vida das mesmas e assim disseminar o
conceito de energia sustentável para o maior número de pessoas
possível.

Palavras-chave: Aquecimento global, Sustentabilidade, Energia 
solar, Energia eólica.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1WbM8osxw2hELYolOGctV3I8JCeDG2zoT
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO GLP

Este projeto tem como finalidade 
apresentar os benéficos do uso do GLP (Gás 
Lique- feito de Petróleo) no mercado do uso 
de energia em diversos setores e nichos 
de mercado, seus derivados, comparativos 
com concorrentes como o Gás Natural 
e funcionamento de uma central de gás. 
Através de centrais de GLP instaladas em 
suas unidades, mostrando a facilida- de e os 
benefícios do uso da queima do GLP para 
diversos tipos de produção e/ou atendimen- 
to na área de prestação de serviços. Outros 
pontos a serem apresentados no decorrer 
deste trabalho, será as vantagens e cuidados 
para o meio ambiente, manuseio do produto 
correta- mente através de normas vigentes 
por órgãos exclusivos e responsáveis por 
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ditar as regras desse mercado tão grande e complexo.

Palavras-chave: GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), Central de gás.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1ZatFDXHhpiCzmNhxJFejoyNTD3eo09gl
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CIRCUITO ELETRÔNICO DE ALARME RESIDENCIAL

Este trabalho tem o objetivo de mostrar a 
área da eletrônica que é umas das áreas que 
mais cresce no mundo atualmente, devido 
aos avanços das tecnologias que são criadas 
para facilitar e otimizar serviços realizados 
pelo homem.

Para a construção do alarme foi 
necessário um grau de conhecimento tanto 
teórico quanto práticos, através da utilização 
de um Circuito integrado temporizador 555. 
Buscamos desenvolver um circuito eletrônico 
de alarme residencial que funciona e é de 
fácil construção.

Palavras-chave: 555, Alarme, Circuito, 
Iniciantes.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1FXg2yRxevXDTchccUS1JMtN2MzXzpBAG
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ENTRADA DO EDIFÍCIO FLAMENGO
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_084SnnQ_HuQ1I0OG5jeXAyZmZVVi1Kc3Y1NVF3bkJoVk1R
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ESTEIRA ENVASADORA

Atualmente as indústrias estão em 
constante evolução, e devido à grande 
competitividade do mercado, buscam 
sempre melhorias em seus processos, 
melhorando a qualidade dos seus produtos, 
a diminuição de custos e redução no tempo 
de produção. 

Com a tecnologia disponível nos dias 
de hoje, essa busca de aumento da 
produtividade e de uma maior qualidade 
dos produtos fabricados, faz realmente que 
essa busca pela evolução seja constante. 

Essas necessidades, fazem com que as 
empresas invistam em novas tecnologias e 
no aperfeiçoamento de seus empregados 
da área de produção, assim como no 
seu corpo de profissionais de pesquisa e 
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desenvolvimento, tanto da área de produção, quanto da área de 
manutenção.

A utilização de sistemas produtivos controlados por sistemas 
computadorizados, se encaixam nas necessidades de todas as 
empresas, e nos mais variados ramos de atividades produtivas 
industriais, independentemente do tamanho da empresa, pequeno 
porte, médio porte ou de grande porte, e já é uma realidade nos 
dias de hoje.

Nos sistemas produtivos de alta velocidade, como sistemas de 
envaze, onde em algumas empresas chegam a envazar dezenas 
de milhares de recipientes por dia, essa necessidade fica mais 
evidenciada ainda.

No sistema desenvolvido, envasamos inicialmente suco de 
frutas, mas qualquer outro tipo de líquido poderá ser envasado 
através dele sem necessidade de grandes mudanças.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1dhep-3GDHxbVqbJfsvEJJD9IPbUGyKsn


145
TÉ

C
N

IC
O

ESTEIRA SELETIVA DE METAIS

A Esteira Seletiva de Metais foi elaborada 
para a necessidade de ajudar na seleção 
de resíduos, criar alternativas de renda e 
melhorar o meio ambiente. Sua criação 
foi vinculada ao pensamento de ajudar 
comunidades carentes na seleção de metais 
para que com esta separação se crie uma 
fonte de renda através da venda deste 
conteúdo separado. 

O funcionamento é feito através da 
colocação de materiais coletados como 
lixo, e que são colocados em uma esteira. 
No percurso desta esteira estão colocados 
sensores que irão identificar os metais 
que estejam misturados nestes resíduos 
movimentados pela esteira. Uma vez 
encontradas amostras de metais neste 
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percurso é acionado um sistema automático que empurra esta 
amostra para um local especifico de coleta através de uma alavanca. 

Com esta separação do metal contido no lixo, restam na esteira 
outros materiais não metálicos que serão direcionados para outro 
reservatório, para que posteriormente possam ser selecionados por 
outra categoria. O intuito principal é gerar uma fonte de renda 
para pessoas carentes e melhorar a ação social no entorno destas 
pessoas. Com a conscientização que este projeto traz se cria outros 
pensamentos alternativos.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/file/d/1-rNnvrGhqwJYv-6ZY72TvH6vv-AisOlg/view?usp=sharing
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KTF - KIT TROCA FÁCIL
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    O KTF é uma ferramenta baseada 
numa chave específica que promove a troca 
de rodas veicular. 

    Sua finalidade é facilitar a execução da 
retirada do objeto de forma rápida, prática 
e eficaz. É voltado para o público feminino, 
idosos e pessoas com determinadas 
limitações físicas, uma vez que o ato da 
troca das rodas é feito com segurança, por 
conta dos benefícios dessa tecnologia.
 
    Seu processo acontece da seguinte 
forma: por meio de um cilindro ligado a 
uma mangueira de 6m e conectado a uma 
parafusadeira pneumática. É acionado por 
um botão que faz o contato levando 
pressão até a extremidade da mesma, 
criando com isso, uma força capaz de 
retirar e pôr os parafusos na roda do 
veículo. 

Palavras-chave: Parafusadeira, chave de 
roda, limitação física, facilidade e 
praticidade.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1p6FCeEO-EDlbfpOos2pq5z2NPBTyS_vY
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LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA DE PEÇAS

O setor automotivo é um dos que 
contam com crescente aumento, tanto no 
mercado nacional como no internacional. 
O investimento no segmento esta cada vez 
maior em solu- ções, tecnológica e ecológica. 
Afinal, se desenvolver e manter as boas 
condições ambientais são preocupações 
importantes para as empresas que trabalham 
de forma ética e comprometi- da. Este projeto 
se caracteriza pelo desenvolvimento de uma 
máquina no qual, atenda na lava- gem de 
peças de forma semiautomática. Buscou-
se conhecimento prévio adquiridos durante 
o curso para sua idealização. Visto que
atualmente no mercado encontramos apenas
bancadas para lavagem de peças de forma
manual ou maquinas de banho químico cujo
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custo para aqui- sição e manutenção são altos. Sendo assim há certa 
dependência no mercado em oferecer um produto que se encaixa 
neste nicho, visando bom custo e benefício nas oficinas de reparo 
au- tomotivo. Pensando nisso desenvolvemos uma lavadora de peças 
com sistema misto, onde a limpeza das peças é feita por imersão 
e retro lavagem. Fazendo melhor uso do desengraxante biológico. 

Palavras-chave: Lavadora de peças semi-automática, Comodidade, 
inovação e Tecno- logia.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1VwiHzSa6IjpfXPRaltUbvW71QoiChMoD
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LIVE HOUSE - A CASA INTELIGENTE

Este trabalho aborda os meios de captar 
o máximo da energia solar em determinados
períodos do dia, proporcionando a economia
de fontes de energia não renováveis, além
de apresentar outras formas eficientes de
automatizar uma casa, deixando o ambiente
mais agradável. A longo prazo, permite uma
crescente redução dos gastos com energias
não renováveis podendo, até mesmo, reduzir
a zero. E mais interessante ainda, é poder
acompanhar todos esses benefícios, na palma
da mão.

Palavras-chave: Máximo da energia solar, 
Economia, Automatizar.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1GkvGkABX4k6Rg3gINNNlm2U_ivYKHA34
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MELHORIA EM UMA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO 
DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 
IMPLANTAÇÃO DO CORTE TERMOELÉTRICO

Ao visitar a fábrica de fralda descartável 
de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, 
identificamos uma produção precária em 
que as máquinas que produzem fraldas 
descartáveis oferecem riscos ao colaborador, 
como; risco de queimaduras e impactos 
físicos, intoxicação e perda de membros. 

Para a produção de fralda, usa-se a cola 
Holt-melt (material termo fundível que não 
possui solventes em sua composição) para 
fixar os elásticos localizados nas laterais das 
fraldas. A cola é derretida em um reservatório 
onde se localiza uma resistência cartucho (a 
temperatura chega atingir 300 C°), a mesma 
é controlada por meio de um termostato 
(responsável por controlar as variações de 
temperatura). Com a alta temperatura da 

INSTITUTO DE 
CULTURA TÉCNICA DE 
VOLTA REDONDA - ICT 

Autores: Amanda 
Torres, Paulo Vitor 
Nunes da Silva, Yann 
Do Amaral, Vitoria 
Cardoso

Orientador e Avaliador: 
Gustavo de Paiva Silva

Coorientador: Claudio 
Alvares Menchise

Técnico em Eletromecânica



VII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2018

cola, qualquer respingo causa queimaduras gravíssimas a quem 
opera, além disso, a cola ainda ao derreter libera gases que com o 
passar do tempo são nocivos á saúde humana, causando intoxicação. 
Encontra-se também na máquina elementos pontiagudos e rotativos 
que não apresentam nenhuma proteção podendo causar impactos 
físicos e perda de membros ao colaborador.

Além disso, notamos que a linha de produção de fraldas, ainda 
apresenta outros riscos ao colaborador. Este risco encontra-se no 
processo de corte. O corte é feito pelos operadores de forma 
totalmente manual, as fraldas saem da linha de produção de forma 
continuada. Esse produto é esticado sobre uma mesa de vidro com 
velcro em suas laterais para que a fralda permaneça tracionada, 
possibilitando o posicionamento dos moldes sobre as fraldas e com 
o estilete efetuar os cortes laterais e transversais, correndo risco de
perda dos dedos e impactos físicos. Diante destas problemáticas a
cima, surgiu á ideia para realização do projeto.

Palavras-chave: Faldas, Máquina.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1WXIF-oUWaeYaeRLnLkumBsTD-OHUFrdp
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MOTORIZAÇÃO PORTÁTIL PARA CADEIRA DE RODAS

O projeto consiste em criar de uma forma 
prática e simples uma forma de motorizar 
cadeiras de rodas convencionais, a fim de auxiliar 
a locomoção de cadeirantes com um baixo custo, 
ao prender a cadeira a um suporte com um guidão 
e um motor brushless, podemos puxar facilmente 
a cadeira, de forma que esse motor alimentado 
por energia elétrica, possa facilitar a locomoção 
do cadeirante, fazendo com que ele faça menos 
esforço e se locomova mais rápido, com alguns 
circuito eletro-eletronicos conseguimos fazer com 
que esse motor seja controlado de forma fácil 
por um cadeirante, sem que ele precise se mexer 
muito para fazer o controle do motor.

Palavras-chave: Motor. Motorização. 
Portátil. Mecatrônica.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1gNpGtoTsSFNsjdGQ0nKioprEJYgenwYF
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O MUNDO TECNOLÓGICO A FAVOR DA 
SEGURANÇA DO TRABALHO

As tecnologias na área de segurança 
do trabalho, vêm atuando de maneira 
abrangente em diversas áreas independente 
do ramo das empresas que se trabalhe. Os 
treinamentos para o uso dos equipamentos 
vêm evoluindo, visando cada dia mais a 
segurança do funcionário. Neste contexto, 
esse projeto “capacete com câmera embutida” 
tem o intuito de ajudar na mitigação dos 
acidentes de trabalho e da exposição aos 
riscos ocupacionais, além de permitir o 
armazenamento de informações que possam 
de alguma forma, a colaborar com a melhoria 
dos ambientes de trabalho.

As principais aplicações desse projeto 
estão diretamente ligadas à facilitação 
em identificar os riscos ocupacionais e o 

ESCOLA TECNICA 
SANDRA E SILVA LTDA - 
ETSS 

Autores: Alexandra 
Araújo Americo, Aline 
Gouvêa da Silva Barreto, 
Juliana Pereira Marau, 
Mayara Fonseca da Silva
 
Orientador: Alessandro 
dos Santos Galvão

Coorientador: Paulo 
Sergio Ferreira Junior
  
Avaliador: Marcos Aurélio 
da Cruz Diniz

Técnico em Segurança do Trabalho



VII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2018

armazenamento de informações diversas que possam de alguma 
forma colaborar com a melhoria dos ambientes de trabalho, não 
sendo uma solução para os problemas encontrados, mas sendo 
um direcionador aos questionamentos apresentados e assim 
possibilitando encontrar respostas. Acreditando na real divulgação de 
informações, esse projeto pretende implantar mais uma ferramenta 
na busca da eliminação dos acidentes de trabalho, personalizando 
um novo método de coleta de dados que servirão de “caixa preta dos 
acidentes de trabalho”, podendo ser acessado a qualquer momento 
e servindo de espelhamento para situações futuras.

Palavras-chave: Segurança, Tecnologia e Prevenção

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=11Wj2SqH6WxrgZHVLr_nCK4uAxCaOm4mc
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PLUVIÔMETRO SOCIAL AUTOMATIZADO

Ao refletirmos sobre educação ambiental 
e mitigação de desastres naturais não há 
como deixar de pensar na Meteorologia como 
parte integrante da multidisciplinaridade 
das Ciências Ambientais. Nesse contexto, a 
pesquisa teve por objetivo automatizar um 
pluviômetro construido com garrafa PET, 
como uma inovação tecnicamente confiável 
para a população inferir sobre a quantidade 
de chuva, provendo assim a sua segurança 
em áreas sujeitas a alagamentos e 
escorregamentos de terra. A metodo pautou-
se na aprendizagem baseada em projeto, 
envolvendo estudo e prática de Meteorologia, 
Geometria e Arduino. O estudo revelou ser 
de grande valia para a formação de um 
profissional de nível técnico e ao mesmo 
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tempo contribuir de forma eficaz para a prevenção de acidentes 
naturais que resultem em perdas de vidas humanas. 

Palavras-chave: Desastres Naturais. Pluviômetro. Garrafa PET. 
Automação.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1UADIG3m2UC2u3Tmr9Vx55MydTiOs-mFL
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PROCESSO DE ENVASE AUTOMATIZADO

A máquina envasadora de líquidos é 
amplamente utilizada por empresas que 
fabricam shampoos, condicionadores, soros, 
remédios líquidos, sucos, óleos, sabão, e 
detergentes líquidos. Dessa forma envesadora 
de líquidos é um equipamento extremamente 
requisitado e necessário em empresas de 
cosméticos, químicas, farmacêuticas e de 
bebidas. Normalmente, é possível encontrar 
uma máquina envasadora de líquidos com 
acionamento elétrico ou pneumático e não 
há grandes diferenças de funcionamento. A 
vantagem do acionamento elétrico é que não 
há necessidade de um compressor de ar. 
Por outro lado, o acionamento pneumático 
garante uma maior economia de energia 
elétrica. A máquina envasadora consiste para 
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envasar produtos líquidos em recipientes de metal ou plástico e assim 
ajudar os trabalhadores a não ter o lento trabalho de despejar os 
produtos líquidos em cada recipiente, tendo então um trabalho mais 
ágil, eficiente e menos cansativo. Com isso há uma padronização de 
quantidade de produtos que vão ser envasados, e também padroniza 
a quantidade de produtos que vão ser envazados por minuto.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1YOlFi2IhJkSYfC68K5YTFH1l5V0Swcy9
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PROCESSO SEMI-AUTOMATIZADO PARA 
FABRICAÇÃO DE SABÃO ATRAVÉS DA 
REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO VEGETAL

A crescente utilização de óleo vegetal na 
preparação de alimentos e o descarte incorreto 
provoca ao meio ambiente danos, surgindo 
assim a necessidade de reaproveitamento. 
Uma das formas de reaproveitamento é a 
produção de sabão a base de óleo vegetal. 
Nosso projeto consiste em criar uma máquina 
que automatize uma parte desse processo. 
O objetivo é principalmente reaproveitar o 
óleo vegetal residual além disso oferecer um 
produto de qualidade e com baixo custo.

Palavras-chave: óleo vegetal, reciclagem 
de óleo vegetal e máquina semi-automatizada.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1lCAAWdycdcwTntfUEGY4Lbo7Fskzf3mi
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PROJETO MOBILIZAR - ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE URBANA PARA CADEIRANTES

As cadeiras de rodas são equipamentos 
indispensáveis na vida de pessoas com 
deficiência parcial, temporária ou total de 
locomoção, seja essa deficiência permanente 
ou transitória. Atualmente há vários 
modelos de cadeira de rodas convencional 
e automatizada (motorizada) de diversos 
valores e de diversos gostos e modalidades 
(lazer e esporte). Soluções como cadeiras 
de rodas automatizadas já estão disponíveis 
no mercado, porém com preços bastante 
elevados, são preços que podem chegar 
facilmente a casa dos R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), situação onde uma pequena parte 
da população brasileira teria condições de 
arcar com estes custos. Neste contexto, este 
projeto tem como base adaptar um sistema 
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de motorização utilizando-se de peças de bicicleta elétrica usadas 
(motor, baterias, módulo controlador, etc) ou até mesmo de peças 
novas, em uma cadeira de rodas simples, ao menor custo possível, 
fazendo todas as adaptações necessárias, com um custo estimado de 
aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). O protótipo encontra-
se pronto para testes reais que estará sob o uso de um cadeirante, 
onde teremos o feedback do usuário para possíveis melhorias no 
protótipo.

Palavras-chave: Tecnologia. Automatizada. Sustentável.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1gtJW6LVY8uafuBxJjMQYQ0SlkUSdo3H4
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PROTÓTIPO DE UMA CICLOVIA GERADORA DE 
ENERGIA ATRAVÉS DE PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS

O protótipo feito consiste em representar 
como o projeto real irá funcionar 
transformando energia mecânica, para 
energia elétrica e assim produzindo energia. 
O projeto é uma ciclovia geradora de energia 
através de pastilhas piezoelétricas, as 
mesmas ficaram entre 2 placas de madeira 
compensada, entre elas serão feitas ligações 
mistas (série e paralelo), quando um ciclista 
passar por cima dessas placas a energia 
gerada irá passar por um regulador de carga 
que irá garantir a recarga da bateria sem que 
ocorra curtos-circuitos e evitar que ela se 
esvazie por completo. A energia armazenada 
pela bateria do protótipo, irá ser utilizada 
para fazer a alimentação de 4 Lâmpadas de 
12v ligadas em paralelo, para mostrar que é 
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possível carregar uma bateria através da movimentação dos ciclistas. 
Já no projeto real foi dimensionado que o protótipo irá se carregar 
durante as primeiras 12 horas diárias, e durante a noite irá fazer a 
iluminação de 12 horas seguidas, foi pré-determinado 19h até 07h do 
dia seguinte. A iluminação no projeto real será de 1km de ciclovia, 
dimensionado que a cada 100m será colocada uma lâmpada, ou 
então que a cada 50m será colocada uma lâmpada. Mostrando uma 
nova forma de gerar energia.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=17C_OVkPAF1hTKOPoYilKeravwagPPfTk
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PROVEDOR DE INTERNET UTILIZANDO 
RADIOFREQUÊNCIA E FIBRA ÓPTICA

Este trabalho tem como objetivo principal 
minimizar o desvio de dados durante o trá- 
fego na internet, pois a conexão em sua 
grande maioria é feita através de cabos, 
o que não é muito viável dependendo das
condições do local na qual é desejado aplica-
lás. Criando assim uma alternativa com um
custo beneficio menor, realizando a conexão
sem fio, através de rá- dio frequência, mas
não priorizando somente a rádio frequência,
com uma segunda alternati- va, a fibra
óptica, para não haver perda de conexão,
nem informações, garantindo uma segu-
rança maior.

Palavras-chave: Dados, Conexão, Segurança, 
Custo beneficio.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1drZjdt4MMXEhUCI3AtdXKFh8xdZfXy0B
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RESTAURANTE IMPÉRIO DO SOL

Este é um projeto para um restaurante de 
hábitos saudáveis, com o título: “Restaurante 
Império do Sol: Unidades de Alimentação e 
Nutrição (UAN)”. O objetivo da pesquisa foi 
propor o desenvolvimento de um projeto de 
edificações, capaz de atender construtiva e 
arquitetonicamente às necessidades para a 
implementação de um restaurante que tem 
como princípios fundamentais, a produção e 
a distribuição de refeições saudáveis, com 
alto valor nutricional a preços acessíveis e 
com boas condições estruturais e higiênicas, 
fazendo uso de tecnologias sustentáveis em 
sua arquitetura, visando a preservação do 
meio ambiente.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1Hdv5GS-VlDNHUh6rufB4SOWSfbgnBRgH
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SARNDBOX: CAIXA DE REALIDADE AUMENTADA

Já foi comprovado que os estudantes 
aprendem mais com aulas dinâmicas e 
diferentes, do que as normais do dia a dia 
com caderno e apostilas. Então resolvemos 
modificar as aulas de geografia e entrar total 
na Industria 4.0, que em breve comandará o 
mundo com o crescimento cada dia maior 
da tecnologia. Com isso, resolvermos inovar 
e criar uma Caixa de Realidade Aumentada, 
essa caixa permite que usuários criem 
modelos topográficos em uma superfície e, 
em tempo real, gera- se um mapa de cores 
de elevação, linhas de contorno topográficas 
e água simulada. O objetivo deste projeto 
é fazer com que as pessoas se interessem 
mais na hora do aprendizado e maior 
entendimento da matéria. Esse projeto poder 
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ser implementado não só na área geográfica mais sim na indústria, 
no reconhecimento de peças etc... (necessitando apenas de uma 
modificação na programação). Também com a indústria 4.0 esse 
protótipo pode ser utilizado para a escolha de terrenos na hora da 
implantação de uma indústria ou ampliação da mesma.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1Rry7WhIctq21brffEkh6vIeeP9cG8MN9
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SEGUIDOR SOLAR PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

No Brasil, a busca pelo uso dos 
recursos renováveis demonstra um vasto 
campo de utilização da energia solar. 
Pode-se destacar, por exemplo, o uso 
de coletores solares para aquecimento 
de água em instalações residenciais, 
comerciais e de células fotovoltaicas 
para geração de eletricidade em diversos 
aspectos. Dentre os fatores positivos das 
células fotovoltaicas pode- se destacar 
seu caráter modular, com a possibilidade 
de geração de energia, além de ser uma 
fonte limpa e renovável. Porém, dentre os 
fatores negativos estão o alto custo e a 
baixa eficiência dos sistemas de conversão 
de energia, se comparados aos sistemas 
tradicionais de geração energética.
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Palavras-chave: Recursos Renováveis, Geração de Energia e Células 
Fotovoltaicas.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1P-s3GNki9s8n8xVc4UEWJQrBZmUqfx3v
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SISTEMA DE ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL

No Brasil mais de 17% dos brasileiros 
possuem deficiência visual ou dificuldades 
de enxergar, utilizando óculos e lentes, 
possuindo muitas dificuldades para se 
locomover no meio urbano. Pensando nisso, 
desenvolvemos um projeto, cuja função 
principal é auxiliá-los na travessia das vias, 
proporcionando segurança, autonomia, 
juntamente, inclusão social. Nosso projeto 
consiste em um semáforo automatizado, 
adaptado para este público. Além disso, 
as pessoas com deficiência visual terão o 
auxílio de uma bengala, que conecta com 
o semáforo via bluetooth, assim informando 
o estado do mesmo (verde, vermelho ou 
amarelo), tendo também um manual em 
braile, esclarecendo como a bengala será 
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utilizada e seu funcionamento. Conclui-se que, a ideia teve total 
aprovação por pessoas com deficiência visual e pelo público que 
presenciou a apresentação e funcionamento do projeto.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1nJGDyNXYtpojFoCHq-vKdiHaxEkNw2MC
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Técnico em Refrigeração e Climatização

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA CONDENSADA

Esse trabalho tem por objetivo 
proporcionar um melhor entendimento em 
conhecimento no aspecto sócio – cultural, 
com a distribuição, acesso e utilização da 
água. “A água: conhecer e entender para 
preservar”. Daremos a maior ênfase à 
devida e necessária importância à água, 
possibilitando, através da conscientização, 
uma imperiosa postura a preservação e a 
economia da água. Dentre esse contexto, 
pretende-se uma conscientização coletiva. 
Sendo a água um elemento essencial para o 
funcionamento da vida, formação do solo e 
clima, nós fizemos a elaboração de um projeto 
a ser aplicado para melhorar o desperdício 
desta joia que a cada dia se torna mais 
escassa. A preservação da água deve ser 

ESCOLA TÉCNICA 
SANDRA SILVA - ETSS 

Autores: Flávio Ferreira 
de Araujo, Patrick 
Santana Rocha, 
Luciano de Carvalho 
Costa, Anderson Souza 
de Andrade
 
Orientador: Alex 
Rodrigues

Coorientador: Daniel 
Alves Ferreira Junior
 
Avaliador: Antonio 
Marcos da Silva 
Nascimento



VII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2018

inerente à conduta humana, já que somos dotados de inteligência 
e raciocínio. Nosso trabalho irá retratar a reutilização da água, 
através de um sistema próprio de canalização em aparelhos de ares 
condicionados, dimensionando o sistema de coleta e armazenamento; 
gerando o reaproveitamento da água em reservatórios apropriados 
(caixas d’águas). Este reservatório poderá proporcionar lavagens de: 
calçadas, jardins, sanitários, entre outros. Lembrando que está água 
não é própria para beber, porém utilizaremos a mesma em questão, 
para outros fins. 

Palavras-chave: Água, Reutilização, Preservar.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1d60JTtAhi1pwrdJkYb_uMCtzJ1Y5cYiX
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Técnico em Automação Industrial

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO 
AUTOSSUSTENTÁVEL

A irrigação é uma técnica milenar que tem 
por objetivo fornecer a quantidade necessária 
de água à planta no momento em que ela 
necessita e na quantidade exata. Dependendo, 
da região, o cultivo de determinadas culturas 
não é possível sem a utilização da irrigação, 
é o que chamamos de irrigação total, quando 
todas as águas fornecidas às plantas provêm 
de irrigação. Em outros casos, a irrigação 
apenas complementa a quantidade de água 
necessária à planta, caso não haja uma 
precipitação adequada naquele momento.

Observa-se nas grandes cidades uma 
crescente criação de hortas caseiras, para 
assim obter hortaliças frescas e de boa 
qualidade. Mas nem todas as pessoas tem 
tempo de cuidar da sua horta. Para minimizar 
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este problema foi proposta uma forma de regar as plantas de 
forma automatizada, sem que o proprietário tenha que se preocupar. 
Através de um painel solar, sensores e bombas d’água, foi possível 
criar um sistema que mede a umidade do solo em tempo real e 
irriga quando necessário, visto que cada planta tem um valor de 
umidade especifico, evitando desperdícios. Aliado a este fato, o uso 
de materiais de baixo custo contribui tornando o projeto mais viável 
e totalmente sustentável, entretanto, ele abrange ainda uma pequena 
área para cultivo caseiro. 

Este trabalho apresenta alguns aspectos relevantes do sistema de 
irrigação automatizado, reforçando sua ênfase na autossustentabilidade 
e fazendo uma breve introdução sobre a ecologia. São também 
apresentados os principais componentes utilizados na irrigação e a 
relevância contida nisso tudo. Para finalizar, é apresentado um caso 
onde nós utilizamos o mesmo sistema de reaproveitamento da água 
de um campo de futebol, para reutilizar a água no nosso sistema 
de irrigação automatizada autossustentável e abrangemos algumas 
objeções, como: o investimento necessário para obter um sistema de 
irrigação automatizada. 

Palavras-chave: Sistema de irrigação automatizado, ecoético e 
jardim.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1k0Gzu4DXzOqF-ek5dtuchHuAC46xyI3b
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Técnico em Mecânica

SISTEMA DINÂMICO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL 
PARA ACONDICIONAMENTO TÉRMICO DOS 
ELETRODOS REVESTIDOS DE SOLDA ELÉTRICA

Este artigo descreve o projeto de eficiência 
energética em um sistema dinâmico, de 
estrutura móvel, para manter aquecidos 
os eletrodos revestidos de solda por arco 
elétrico. Este sistema é composto de um 
transporte facilitador de acondicionamento 
térmico dos eletrodos, os quais devem ser 
ambientados a uma temperatura mínima 
de 60oC utilizando a energia solar. Esta 
estrutura móvel busca auxiliar o transporte 
dos eletrodos consumíveis aquecidos, nas 
proximidades das atividades de manutenção 
e reparo. Desta forma, a utilização deste 
equipamento de transporte, com o 
acondicionamento térmico, evita a umidade 
nos eletrodos, o que se torna essencial para 
garantir as propriedades e qualidade até o 
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momento de sua utilização. Cabe ressaltar que, o armazenamento 
indevido desse componente, poderá causar defeitos na solda, tais 
como, porosidade no início ou mesmo em todo o cordão de solda, 
trincas ao lado e sob o cordão, porosidade vermiforme, arco instável, 
respingos abundantes e acabamento ruim. Para alcançar tal objetivo, 
este artigo foi proposto com base no estudo das especificações 
e componentes de um sistema fotovoltaico, nos parâmetros de 
incidência solar média no Sudeste do Brasil, onde o estudo foi 
realizado, e nas necessidades de armazenagem dos eletrodos de 
solda. 

Palavras-chave: acondicionamento térmico, eletrodo revestido, 
energia sustentável, sistema fotovoltaico, solda elétrica.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1vnpYwISOXBklKpdSQpVxZGBpmWS8SHNq
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Técnico em Eletrotécnica

SISTEMA HIDRÁULICO RESIDENCIAL

Este trabalho consiste na criação de um 
protótipo de bomba de nível, controlada por 
contatoras. Buscando minimizar os erros, 
assim como atender objetivos de baixo 
custo, o trabalho foi dividido em duas partes: 
o projeto hidráulico com a construção da 
estrutura hidráulica da máquina; a seleção de 
elementos hidráulicos visando à otimização 
de custos e qualidade. 

Para o projeto elétrico, foram escolhidas 
contatoras para controlar o fluxo elétrico 
da bomba e das válvulas, que definem para 
onde vai a água. 

Palavras-chave: Contatora, hidráulico, 
válvulas.

ESCOLA TÉCNICA 
SANDRA SILVA - ETSS 

Autores: Paulo Roberto 
Eczetes, Maykon 
Douglas dos Santos 
Marques, Carlos Alberto 
Pinho de Oliveira, Alex 
Pacífico dos Santos
 
Orientador: Alex 
Rodrigues
 
Avaliador: Marinaldo 
Gomes de Araújo



VII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2018

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=16pWX9c1D_3dRxaHcCl70jwjLD6vYrAI8
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Técnico em Eletrônica

SISTEMA SUSTENTÁVEL PARA HOSPITAIS 

O Sistema Sustentável para Hospitais foi 
elaborado para a necessidade de ajudar 
este segmento de forma a criar alternativas 
que possam suprir suas necessidades 
básicas, diminuir custos e criar alternativas 
para uma melhor condição de atendimento. 
Apesar deste sistema estar direcionado para 
hospitais, pode ser utilizado perfeitamente em 
comunidades carentes de forma a melhorar 
as condições sociais em que se encontram. 

O funcionamento se baseia inicialmente 
no aproveitamento das águas de chuvas 
captadas por um sistema destinado para 
esta função. Posteriormente esta água é 
direcionada para uma cisterna na qual 
será armazenada. Através de um sistema 
automatizado esta água é redirecionada 
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para uma caixa d’água especifica para distribuição em lavanderias 
e banheiros do hospital de forma a conter custos e melhorar a 
condição de atendimento aos pacientes. 

O sistema utilizado neste projeto ainda conta com painéis 
solares que geram energia para manter o funcionamento da parte 
automatizada do sistema evitando custos energéticos na sua utilização 
e paralelamente mantém armazenada baterias com a finalidade 
de gerar energia para equipamentos e outras funcionalidades do 
hospital. 

O intuito é promover economia e evitar desperdício de água, 
gerando possibilidades de produção de energia alternativas.

Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1Cyt-Gc1l7zLDRbNLmePhigAdEa0VG6xU
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Técnico em Eletrônica

TECNOLIFE
SENSOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS

De acordo com as pesquisas as doenças 
cardiovasculares (DCV) são a principal causa 
de morte no mundo. Em todo o mundo, 17 
milhões de pessoas sofrem de problemas 
no coração, 80% das ocorrências poderiam 
ser evitadas com medidas simples de 
hábitos saudáveis, como evitar a ingestão de 
bebidas alcoólicas, cigarros e sedentarismo. 
A prática de atividades físicas e uma dieta 
balanceada com baixas concentrações de 
sódio e açúcares ajudam a evitar doenças. 
No Brasil, essa taxa anual chega a 300 
mil, de acordo com o Ministério da Saúde, 
o que corresponde a uma morte a cada 
dois minutos. Inspirado nas pessoas que 
não conseguem monitorar o estado de seus 
parentes idosos, desenvolvemos um circuito 
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capaz de monitorar seus batimentos cardíacos e seu nível de oxigênio no sangue, 
mandando uma mensagem para o celular do responsável caso algo de errado 
esteja acontecendo, podendo então entrar em contato o mais rápido possível com 
a emergência e não ser pego de surpresa por problemas que podem acontecer, 
sendo assim levado para o hospital onde será devidamente tratado e medicado, 
com isso conseguiremos evitar muitos incidentes e ajudando milhares de pessoas.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, sensor e batimentos.
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Veja na íntegra

https://drive.google.com/open?id=1DGgP3LOnBn_iYu40HU05BK8Hg--8-UCY
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N.E.: O conteúdo das obras aqui publicadas, título e resumo, é de inteira 
responsabilidade de seus autores,  bem como de seus orientadores. São 
partes constitutivas dos trabalhos de conclusão de curso. Todas as obras 
estão disponíveis, na íntegra, para consulta, em 
https://novoportal.crea-rj.org.br/premiocrea.
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