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FOREWORD

SENIOR THESIS WORKS
PERFORMED AT “CENTRO
UNIVERSITÁRIO” OF MAUÁ
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

The Rectory of “Centro Universitário” (*) of Mauá Institute of
Technology publishes the summaries of the Senior Thesis Works of
students of Mauá School of Administration and Mauá School of
Engineering in 2003.

The Senior Thesis Works are developed by a group of students, advised
by specialized Professors. The activity completes the undergraduate
level of the Engineering and Business Administration professionals and
offers the undergraduate student the opportunity not only of
approaching real problems and proposing innovative solutions for them,
but also through research to discover the best solutions. Some projects
lead to the development of organizational and production systems which
can be implemented in companies, which has already been the case.
The projects herein summarized were presented to and approved by
panels made up of Professors and specialists, and shown at an event
called EUREKA – an exhibit designed for presentation of projects and
prototypes to the “Centro Universitário” audience and also to the
general public.

EUREKA 2003 took place at the “Centro Universitário” of Mauá
Institute of Technology, in the city of São Caetano do Sul, on November
4-6, 2003.

The high quality of the projects demonstrates the capability and ability
acquired by the students throughout their university training to
formulate and develop solutions for the proposed problems.

“Centro Universitário” of Mauá Institute of Technology offers an
auspicious environment for the work of Professors and students in the
development of activities that generate new knowledge in the areas of
technology and management. To attain this purpose, the “Centro
Universitário” provides a number of well-equipped laboratories,
workshops, and state-of-the-art technology computer facilities.

This publication witnesses the creative potential of our students and
the commitment of “Centro Universitário” in offering an excellent
standard of teaching with a view to forming leaders in the areas of
technology and management capable of facing new challenges in
industry, in academics, in government and the rendering of services.

PROF. OTAVIO DE MATTOS SILVARES
Rector

(*) “Centro Universitário” is a denomination of the Brazilian Ministry of Education to
identify multicurricular higher level Educational Institutions, involving one or more
areas of knowledge, which are characterized by: the excellence of the teaching
provided, the qualification of their faculty and the conditions of academic work
offered to the college community, according to the standards established by the
Ministry of Education for their accreditation.
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APRESENTAÇÃO

TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
DOS ALUNOS DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO
MAUÁ DE TECNOLOGIA

O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia traz a público
os resumos dos trabalhos de graduação de seus alunos formados na
Escola de Administração Mauá e na Escola de Engenharia Mauá em
2003.

Os trabalhos de graduação são desenvolvidos por grupo de alunos,e
orientados por professores especializados. A atividade completa a
graduação dos profissionais de Engenharia e de Administração de
empresas e oferece ao formando a oportunidade de não apenas
abordar problemas reais e propor soluções inovadoras, mas também
de pesquisar e implantar as melhores soluções. Alguns trabalhos
conduzem ao desenvolvimento de produtos, sistemas organizacionais
e sistemas de produção que podem ser aproveitados por empresas,
como já ocorreu. Os trabalhos aqui resumidos foram apresentados e
aprovados por banca examinadora constituída de professores e de
especialistas, e expostos no evento denominado EUREKA - exposição
destinada à apresentação dos projetos e protótipos aos públicos
interno e externo ao Centro Universitário.

A EUREKA 2003 foi realizada no campus da sede do Centro Universitário
do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, 04, 05 e 06 de
novembro de 2003.

O padrão de qualidade dos trabalhos demonstra a capacidade e
habilidade que os nossos alunos adquirem ao longo da formação
universitária para formular e desenvolver soluções para os problemas
propostos.

O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia oferece um
ambiente propício para o trabalho de docentes e estudantes no
desenvolvimento de atividades geradoras de novos conhecimentos nas
áreas de tecnologia e de gestão. Dispõe, para tanto, de um grande
número de laboratórios bem equipados, oficinas e parque de
computadores com tecnologia atualizada.

Esta publicação demonstra o potencial criativo de nossos estudantes e o
compromisso do Centro Universitário de oferecer um excelente padrão
de ensino para a formação – nas áreas de tecnologia e gestão – de
lideranças capazes de enfrentar os novos desafios na indústria, na
academia, no governo e na prestação de serviços.

PROF. OTAVIO DE MATTOS SILVARES
Reitor
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SENIOR THESIS WORKS
AT MAUÁ SCHOOL OF ENGINEERING

The professionals graduated from Mauá School of
Engineering are provided with fully-fledged technical,
scientific and humanistic knowledge, which assign them
values that distinguish them in the labor market. Prepared
not only to face challenges, such professionals are also
ready to identify and resolve the new issues which are
posed to them with creativity, professionalism, and ethics,
while respecting both the environment and the human
being.

Any and all activity associated with engineering requires a
creative, determined, well-organized, responsible, inves-
tigative and critical attitude, premised on specific or – more
often than not - cross-functional knowledge.

During the development of a project, the engineer normally
conducts research, consults previous experiments, participa-
tes in work groups, evaluates and tests solution alternatives,
builds prototypes, plans the manufacture of the final product,
evaluates its quality and its applicability, studies the product’s
impact on the environment and generates its technical
literature.

Aiming to provide our students with ‘hands-on’, occupation-
related activities which would allow them to develop the
above-mentioned skills, the Electrical Engineering
Department of Mauá School of Engineering introduced in
the beginning of the 70’s, a Senior Thesis Work for its
undergraduates as a mandatory activity for the completion
of the course.

The successful experience was extended to other courses,
and since 1996, all graduates of Mauá School of Engineering
develop projects to complete their courses. The project must
include knowledge acquired during the course, promote
investigative ability, evaluate the technical and economical
feasibility of the product to be developed and, whenever
possible, allow the student to build and test prototypes,
besides presenting the technical documentation of the

project. In this way, the graduating student has the
opportunity to convert into reality the initially proposed
concept, within the context of a work with professional
characteristics and often turns out to be a cross-functional
solution, where distribution of tasks, knowledge integration
and conflict management usually come into play.

Some of the projects presented in this publication had their
origin in the experience gained by the students in their
apprenticeships with a view to solve problems within the
industry. Others were proposed by the Professors or by the
students themselves and dealt with subjects of common
interest.

During these years of experience, the highly positive didactic
and pedagogical results are demonstrating the relevance of
the Senior Thesis Works, a fact that is also reflected as a
differential in the selection processes, of the placement in the
work market, of the engineers graduated at Mauá School of
Engineering.

For the adequate development of the senior thesis works,
Mauá School of Engineering provides the necessary
resources for each one. The students have at their disposal
the existing infra structure on campus such as the library,
laboratories and workshops, besides the computing
resources and advisory Professors, specialists in the area of
each project.

It is hoped that this publication, that includes the summaries
of projects conducted by students of Mauá School of
Engineering in 2003 will give its readers a clear vision of the
senior thesis works that have been developed, that in an
indisputable manner contribute to the integration of
knowledge acquired during the years of learning in the
Engineering Course

PROF. MÁRIO CAVALEIRO FERNANDES GARROTE
Dean

Mauá School of Engineering
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O TRABALHO DE GRADUAÇÃO
NA ESCOLA DE ENGENHARIA MAUÁ

O profissional formado pela Escola de Engenharia Mauá é
dotado de plenos conhecimentos técnicos, científicos e
humanísticos que lhe conferem valores de forma a
diferenciá-lo no mercado de trabalho, preparando-o para
enfrentar desafios, identificar e solucionar novos problemas
com criatividade, profissionalismo e ética, respeitando o
meio ambiente e o ser humano.

Qualquer atividade na área de Engenharia exige uma
atitude criativa, determinada, organizada, responsável,
investigativa e crítica, fundamentada em conhecimentos
específicos ou, muitas vezes, multidisciplinares.

Durante o desenvolvimento de um projeto, o engenheiro
normalmente realiza pesquisas, consulta experiências
anteriores, participa de grupos de trabalho, analisa
alternativas de solução, constrói protótipos, planeja a
fabricação do produto final, avalia sua qualidade e sua
aplicabilidade, estuda o impacto do produto sobre o meio
ambiente e gera sua documentação técnica.

Com o objetivo de dar ao aluno uma atividade prática com
características de trabalho profissional que permitissem
exercitar as habilidades anteriormente citadas, o Departa-
mento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia Mauá
introduziu, no início da década de 1970, o Trabalho de
Graduação para seus formandos, como uma atividade
obrigatória para a conclusão do curso.

A experiência bem sucedida foi estendida às demais
habilitações e, desde 1996, todos os formandos da Escola de
Engenharia Mauá desenvolvem trabalhos de final de curso.
O trabalho, que é desenvolvido em grupo, integra
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, promove a
capacidade investigativa, avalia a viabilidade técnica e
econômica do produto a ser desenvolvido e, quando
possível, permite ao aluno construir e testar protótipos, além
de exigir a documentação técnica do projeto e do produto.
Desse modo, o formando tem a oportunidade de tornar real
a concepção inicialmente proposta, dentro do contexto de

um trabalho em grupo, com características profissionais e
solução muitas vezes multidisciplinar, em que a distribuição
de tarefas, a integração de conhecimentos e a administração
de conflitos são freqüentes.

Alguns dos trabalhos apresentados nesta publicação
tiveram sua origem na experiência obtida pelos formandos
em seus estágios profissionalizantes e visaram à solução de
problemas da indústria; outros foram propostos por
professores ou mesmo por formandos e versaram sobre
temas de interesse comum.

Nestes anos de experiência, os resultados didático-
pedagógicos altamente positivos vêm demonstrando a
relevância da realização dos Trabalhos de Graduação, fato
que se reflete, também, como um diferencial nos
processos seletivos de colocação no mercado de trabalho
dos engenheiros formados pela Escola de Engenharia
Mauá.

Para o desenvolvimento adequado dos trabalhos de
graduação, a Escola de Engenharia Mauá provê os recursos
necessários para o desenvolvimento de cada projeto,
colocando à disposição dos formandos toda a infra-
estrutura existente no campus, como biblioteca, labora-
tórios e oficinas, além dos recursos computacionais e de
professores orientadores, especialistas na área de cada
trabalho.

Espera-se que esta publicação, que engloba os resumos dos
projetos realizados pelos formandos da Escola de
Engenharia Mauá em 2003, forneça aos seus leitores uma
visão clara dos trabalhos de graduação desenvolvidos, os
quais contribuem de maneira indiscutível para a integração
dos conhecimentos adquiridos durante os anos de
aprendizado no Curso de Engenharia.

PROF. MÁRIO CAVALEIRO FERNANDES GARROTE
Diretor

Escola de Engenharia Mauá







CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

10

FOOD ENGINEERING
Food Engineering is a specialization of Engineering dedicated
to industrial processes for the production of food products. The
needs of modern life show a demand for pre-prepared foods
that meet the requirements of practicality, nutritional value,
sensorial quality and safety (absence of factors that may cause
any damage to the health of the consumer), at an adequate
price for mass consumption.

Through the application of scientific, technological and
empirical knowledge, Food Engineering aims at bringing
benefits for society such as: the extended period for food
storage, complete utilization of natural resources and the
production of new products which meet the needs of the
consumers.

The work of a Food Engineer could be synthesized as “making
it feasible for a product to be available to the consumer”.
However, this action is subdivided in a real system of
interdependent activities, such as: research and development,
technical and economical evaluations, process project,
operation of installations, quality assurance, market research,
management, sales, technical support, training and consul-
ting. This list of activities affords a general idea of the scope of
opportunities, emphasizing that the engineering work is
performed typically by well-qualified teams of professionals
pertaining to various specialties.

In this context, Food Engineering finds a potential field for this
development and assurance in the near future, especially in a
country like Brazil, with such a vast territory for food
production and in the direction of its insertion into the modern
world.

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI
Coordinator of Food Engineering Course
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS
A Engenharia de Alimentos apresenta-se como uma
especialização da Engenharia, voltada para os processos
industriais de produção de alimentos. As necessidades da vida
moderna apontam para uma demanda de alimentos pré-
elaborados que atendam requisitos de praticidade, valor
nutricional, qualidade sensorial e segurança (ausência de
perigos que possam ocasionar qualquer dano à saúde do
consumidor) a um preço compatível com o consumo em
massa.

Com a aplicação de conhecimentos científicos, tecnológicos e
empíricos, a Engenharia de Alimentos procura trazer
benefícios para a sociedade como o prolongamento da
durabilidade dos alimentos, o aproveitamento total dos
recursos naturais e a elaboração de novos produtos que
atendam às necessidades dos consumidores.

A função do Engenheiro de Alimentos poderia ser sintetizada
em “viabilizar que um produto fique à disposição do
consumidor”. Entretanto essa ação é desdobrada num
verdadeiro sistema de atividades interdependentes, tais
como: pesquisa e desenvolvimento, avaliações técnicas e
econômicas, projeto de processo, operação de instalações,
garantia de qualidade, pesquisas de mercado, gerência,
vendas, assistência técnica, treinamento e consultoria. Essa
lista de atividades permite que se tenha uma idéia geral das
oportunidades de atuação. Vale ressaltar que o trabalho de
Engenharia é executado por equipes multidisciplinares de
profissionais bem qualificados.

Nesse contexto, a Engenharia de Alimentos encontra um
campo potencial para seu desenvolvimento e consolidação
num futuro próximo, principalmente num país como o Brasil,
com vocação territorial para a produção de alimentos e a
caminho de sua inserção no mundo moderno.

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI
Coordenador do Curso de Engenharia de Alimentos
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Neste trabalho foi desenvolvido um queijo do tipo cream cheese com
cobertura de geléia de frutas, enriquecido com fibras.

Foram selecionadas as geléias de maracujá e frutas vermelhas, as
quais apresentam características acentuadas de sabor e cor,
contrastantes com o sabor ácido característico do queijo.

A seleção das gomas a serem utilizadas na fabricação do produto foi
realizada por ensaios experimentais. Foram avaliados diferentes tipos
e concentrações de gomas, e os melhores resultados para a fabricação
do queijo cream cheese foram obtidos com as gomas xantana e acácia,
nas concentrações de 0,5 % e 4,0 % respectivamente, além da adição
de 1,0 % de amido modificado. Já para as geléias de maracujá e frutas
vermelhas, as concentrações de pectina que apresentaram melhores
resultados foram as de 1,0 % e 0,5 % respectivamente, devido à sua
textura adequada.

Avaliou-se a aceitação do produto por meio de análise sensorial,
realizada por 76 provadores não treinados, e obtiveram-se 79% de
aceitação para o cream cheese com cobertura de geléia de frutas
vermelhas e 51% para o cream cheese com cobertura de geléia de
maracujá.

PRODUCT DEVELOPMENT: CREAM CHEESE WITH JAM
TOPPING

This work was aimed at developing a new product: fiber-enriched
cream cheese with jam topping.

Two jam flavors were selected: passion fruit and red berries, which
have sharp flavor and color features, in contrast with the typically acid
taste of the cheese.

Tests were conducted to determine the best formulation for the
product. Different concentrations and types of food gum were
assessed, and the best result for the cream cheese production derived
from the use of xanthan gum at 0.5 percent, gum Arabic (Acacia) at
4.0 percent, and modified starch (1.0%). For the passion fruit and red
berries jams, optimal pectin concentrations were 1.0 percent and 0.5
percent, respectively, on account of their appropriate texture.

The product acceptance was evaluated through a sensory evaluation,
carried out by approximately 76 untrained tasters. Acceptance for the
Cream cheese with red berries jam topping reached 79 percent,
whereas the cream cheese with passion fruit jam topping had 51
percent acceptance.

Karina Contis Costa

Carla da Silva Ramalho Negrão

Fernanda Nigro Morandi

Flávia Estevam Macedo de Jesus

Regina Waitman

Prof.ª Eliana Paula Ribeiro

Desenvolvimento de cream cheese
com cobertura de geléia
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Em vista da crescente demanda por alimentos saudáveis e o
aumento do consumo de hambúrguer, desenvolveu-se um hambúrguer
com base de vegetais, que busca oferecer uma opção saudável por
conter espinafre, cenoura, milho verde, cebola, alho e alimentos
funcionais como a soja e fibras solúveis. Além disso, o produto
elaborado visou à praticidade no preparo pelo consumidor, pois é
congelado.

No desenvolvimento do produto consideraram-se aspectos sensoriais
(cor, sabor e textura) aliados a aspectos tecnológicos inovadores
(Methocel e enzima Transglutaminase) responsáveis pela consistência
do produto final. Para o congelamento do hambúrguer, optou-se pelo
congelamento criogênico, por ser um método que mantém as
características sensoriais do hambúrguer. O produto foi bem aceito, de
acordo com o resultado da análise sensorial realizada, com uma
aceitação de 92,8%. A opinião média atribuída foi 7,2, ao “gostei
regularmente” na escala hedônica utilizada.

PRODUCT DEVELOPMENT: FROZEN VEGETABLES
HAMBURGER

In view of the growing demand for healthy foods and increasing
hamburger consumption, a vegetables-based hamburger was develo-
ped as a healthy alternative product containing spinach, carrot, corn,
onion, garlic, and functional food items such as soybean and soluble
fibers. Furthermore, this was intended to be a practical, easy-to-
prepare food since it is frozen.

Throughout the product development, some sensory aspects, such as
color, flavor and texture were considered in conjunction with innovative
technology aspects - Methocel and Transglutaminase enzyme -, which
are responsible for the final consistency. The hamburger was frozen by
cryogenic freezing since this method keeps the hamburger sensory
characteristics. The product was well accepted as evidenced by the
sensory evaluation result, obtaining a 92.8 percent acceptance rate.
The average opinion grade was 7.2, which stands for ‘I really liked it’
on the hedonic scale used.

Desenvolvimento de hambúrguer
congelado de vegetais

Maura da Silva Lopes Raposo

Melissa Juliani dos Santos

Maria Lígia de Messas

Renata Mendes Branco

Vanessa de Melo Cossani

Prof.ª Cristiane Maria Barra da Matta
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Desenvolvimento de mistura
em pó para panetone

A mistura em pó para panetone foi desenvolvida buscando-se
atender à crescente demanda de consumo de panetones e misturas em
pó para preparo de bolos e sobremesas. Além da praticidade no
preparo, o produto obtido é versátil e permite que o consumidor, a
partir de uma formulação-base, opte por recheio doce ou salgado de
acordo com sua preferência. A formulação final foi por meio de um
critério de escolha definido por atributos de qualidade prede-
terminados.

Foram realizadas análises físico-químicas na mistura em pó. O produto
elaborado com gotas de chocolate processado em condições
domésticas foi analisado sensorialmente. Os resultados mostraram que
a produção de mistura em pó para panetone, desenvolvida para
preparo em forno doméstico, é tecnicamente viável e o produto, na
versão chocotone, teve uma boa aceitação sensorial: 86% dos
provadores gostaram do produto.

DEVELOPMENT OF A PANETTONE POWDER MIX

The panettone powder mix was developed to meet the growing
demand for panettones and different powder mixes for baking cakes
and preparing desserts. In addition to being quickly and easily
prepared, the product thus obtained is quite versatile, allowing
consumers to start from a basic formulation and choose either sweet
or salty stuffing, according to their preferences. The final formulation
was arrived at using criteria based on a set of predetermined quality
attributes.

The powder mix was subjected to physicochemical analyses. The
chocolate-chip-stuffing product, processed under homemade-like
conditions was subject to a sensory evaluation. Results showed that
the production of panettone powder mix developed for homemade
preparation is technically feasible and that the chocolate-chip
panettone was well accepted: 86 percent of tasters reported to have
liked the product.

Caio Arnaes B. B. da Silva

Simone Salandini Amaral

Hugo Riuichi Yassuda

Erika Cristina Ferreira

Cynthia Montero Ferro

Prof.ª Edilene Amaral de Andrade Adell

Desenvolvimento de massa
alimentícia fresca do tipo

do talharim, sem glúten

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma massa alimentícia
fresca do tipo do talharim sem glúten destinada a portadores da
doença celíaca, caracterizada pela intolerância a alimentos que
contenham glúten. A partir da farinha de arroz, farinha de arroz pré-
gelatinizada, fécula de batata, polvilho azedo, óleo de soja, ovo integral
desidratado, clara de ovo desidratada e emulsificante monoglicerídeo
destilado foi possível desenvolver uma massa alimentícia com
características semelhantes às das convencionais em aparência,
textura e cor. Diferentemente das massas alimentícias sem glúten
comercializadas, foi obtido um produto com baixa perda de sólidos
durante o cozimento. Na análise sensorial, o produto obteve uma
aceitação de 83,8% dos provadores. Este valor foi considerado
satisfatório pelo teste sensorial por ter sido realizado com provadores
não portadores da doença celíaca.

DEVELOPMENT OF A GLUTEN-FREE FRESH VERMICELLI
PASTA

This work consists of developing gluten-free fresh vermicelli pasta for
people with celiac disease, i.e., the inability to tolerate food items
containing wheat protein (gluten). Based on rice starch, pre-gelatinized
rice starch, potato starch, acid manioc flour, water, soybean oil,
dehydrated whole egg, dehydrated egg white and distilled monogly-
ceride emulsifier, a different type of pasta was developed with
characteristics - such as appearance, texture and color - similar to
those commonly found in the market,. Unlike the gluten-free pasta
currently available for consumption, the outcome was a product with
low cooking loss. As per the sensory evaluation, the product had an
83.8 percent acceptance rate. This percentage was deemed satis-
factory since the test was not applied to tasters with celiac disease.

Hitomy Kubo

Daniela Pittigliani Farhat

Aline Alexandre

Angela Weiss

Sérgio Carlos de Campos Júnior

Prof.ª Rosamaria Da Re
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Desenvolvimento de pasta condimentada
                                   com base de sojaEste trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de uma pasta

condimentada de soja com características similares às da coalhada,
visando atender à crescente demanda do mercado por produtos com
base de soja. A pasta foi elaborada partindo-se da fermentação do
extrato hidrossolúvel seguida de condimentação. A fermentação e a
condimentação levaram a uma redução significativa do sabor residual
da soja, motivo principal da rejeição do produto. Foram realizados
estudos da fermentação de diferentes extratos hidrossolúveis, com
diferentes culturas lácticas mistas de Lactobacillus bulgaricus +
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus + Streptococcus

thermophilus + Bifidus bacterium, em diferentes temperaturas e
períodos.

Verificou-se que a fermentação com a combinação de Lactobacillus

bulgaricus + Streptococcus termophilus ocorreu mais rapidamente,
além de promover um produto com características sensoriais mais
aceitáveis. As amostras finais condimentadas foram submetidas a
testes sensoriais de preferência, nos quais se constatou que o produto
resultante da fermentação do extrato hidrossolúvel de soja da marca
comercial “Supra Soy Integral” com aroma de leite foi o mais aceito:
70% dos provadores comprariam o produto. Os resultados permitiram
concluir que é tecnicamente viável produzir a pasta condimentada com
base de soja, com características semelhantes às da coalhada,
apresentando-se os benefícios da soja, porém sem o sabor residual.

DEVELOPMENT OF A SEASONED SOYBEAN-BASED PASTE

The purpose of this work was to develop a seasoned soybean-based
paste having characteristics similar to those of curdled milk, in order to
meet the growing demand for soybean-based products. The paste was
produced from the fermentation of hydro-soluble extract, to which
seasons were added. Both the fermentation and the added seasonings
reduced the soybean aftertaste, deemed to be the main reason for
soybean-based product rejection. Some studies of fermentation of
different hydro-soluble extracts, with different milky cultivated solu-
tions of Lactobacillus bulgaricus + Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus acidophilus + Streptococcus thermophilus + Bifidus

bacterium, were conducted under different temperatures and periods
of time.

The studies found that the fermentation stemming from Lactobacillus

bulgaricus + Streptococcus thermophilus was not only faster but also
resulted in a more acceptable product in terms of sensory charac-
teristics. The final seasoned samples were submitted to consumer
preference tests, which showed that the end product resulting from the
fermentation of the hydro-soluble soybean extract branded ‘Supra Soy
Integral’ (milk-flavored) was most accepted: Seventy (70) percent of
tasters would buy the product. The results showed that producing the
soybean-based seasoned paste bearing characteristics similar to the
curdled milk is technically feasible, including all the benefits deriving
from soybean, with no aftertaste.

Ana Lúcia Brasil Fontes
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Desenvolvimento de patê
de carne de avestruz

A carne de avestruz é uma carne nobre e apresenta um mercado
promissor, por sua semelhança com a carne bovina com relação à cor,
sabor e textura associados ao baixo teor de colesterol característico
desse tipo de carne.

No desenvolvimento deste projeto, elaborou-se uma formulação de
patê utilizando-se a carne de avestruz e demais ingredientes isentos
de colesterol. Foram utilizados condimentos diferenciados para a
obtenção de um patê sofisticado e refinado. Os resultados permitiram
concluir que é tecnicamente viável produzir um patê de carne de
avestruz, com características sensoriais bastante desejáveis. O produto
foi submetido a análises fisico-químicas, para determinar a composição
centesimal. Foi realizado um teste sensorial de aceitação: este produto
tem uma boa aceitação pelo potencial mercado consumidor.

DEVELOPMENT OF AN OSTRICH-MEAT PÂTÉ

The ostrich meat is a noble meat that represents a promising market
due to its similarity to the bovine meat regarding color, flavor and
texture; moreover, it features low cholesterol levels.

This project development provided for a pâté formulation based on
ostrich meat and other cholesterol-free ingredients. Differentiated
spices were used to obtain a fine, sophisticated pâté. The results thus
achieved allowed us to conclude that producing an ostrich-meat pâté
with quite desirable sensory characteristics is technically feasible. The
product has undergone physicochemical analyses to determine its
centesimal composition. A sensory evaluation was carried out for
acceptance and showed that this product is well accepted by the
potential consumer market.

Letícia Manzini dos Santos

Viviane Carvalho

Vanessa de Pinho Gubeissi

Tatiana Torres Paolini Carrieri

Prof.ª Cristiane Maria Barra da Matta

Desenvolvimento de produto embutido fermentado,
do tipo salame, utilizando-se carne de avestruz

A carne de avestruz foi utilizada como principal matéria-prima na
elaboração de um produto embutido fermentado. Com o intuito de
analisar a viabilidade do processamento de um produto embutido
fermentado com base em carne de avestruz, utilizou-se uma única
formulação.

Foram avaliados os efeitos do diâmetro da tripa e a utilização de carne
de avestruz com e sem gordura na textura do produto final. Foram
realizados quatro testes. O que apresentou melhor resultado foi aquele
em que se utilizou carne com gordura e tripa de colágeno com diâmetro
de 105 mm. Utilizando-se carne de avestruz sem gordura e a tripa com
26 ou 105 mm de diâmetro, obteve-se um produto com uma textura
dura, inadequada para o consumo. Em outro teste, prolongou-se a
incubação, eliminou-se a etapa de 18∞ C da secagem e utilizou-se
carne de avestruz com gordura. No decorrer dos testes foram
realizadas análises de pH, acidez, umidade, atividade de água, balanço
de massa, teor de nitrato e nitrito e análise microbiológica.

OSTRICH-MEAT FERMENTED SAUSAGE PRODUCT

A fermented sausage product was developed using ostrich meat. A
single formulation was used to analyze whether this meat product
processing was feasible.

This project evaluated the effect of casing diameter and ostrich meat
with or without fat on the final product texture. After four tests, the
most successful combination was that of meat with fat and a 105-mm-
diameter collagen casing. In fact, the use of ostrich meat without fat
and a 26- or 105-mm diameter casing resulted in a dry and hard
texture product, inappropriate for consumption. In another assay,
incubation was lengthened, the 18°C drying stage was suppressed, and
ostrich meat with fat was used. Some analyses were conducted during
the tests, such as pH, humidity, water activity, nitrite and nitrate
grades, microbiological analysis, and process efficiency.
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Elaborou-se um pudim com calda de cajá enriquecido com cálcio.
Para tanto, utilizou-se cálcio proveniente da casca de ovo e,
posteriormente, cálcio quelato.

O cálcio proveniente da casca de ovo contribuiria para diminuir o
desperdício dessa rica fonte de cálcio, geralmente inutilizada para
consumo humano, porém não foram obtidos resultados satisfatórios,
devido à dificuldade encontrada em sua solubilização.

O cálcio quelato, que é a fonte de cálcio mais absorvida pelo
organismo, ofereceu bons resultados, sendo possível a elaboração de
um pudim com sabor, textura e aparência adequados.

O pudim enriquecido com cálcio quelato e calda de cajá foi bem aceito
por potenciais consumidores: 92,6% deles gostaram do produto.

PRODUCT DEVELOPMENT: CALCIUM-ENRICHED PUDDING
AND CAJÁ SYRUP

A calcium-enriched pudding was prepared with cajá (a type of
tropical fruit) syrup. Egg shells were used as a source of calcium and,
subsequently, quelated calcium was added.

The calcium from egg shells would help reduce shell waste, since they
are rendered useless for human consumption and are therefore
disposed of. Due to solubilization problems, however, no satisfactory
results were obtained.

The quelated calcium – which is the source of calcium best absorbed
by the body - showed good results, allowing production of a pudding
with adequate flavor, texture and appearance.

The quelated-calcium-enriched pudding with cajá syrup was well
accepted by the consumers, reaching 92.6 percent acceptance rate.

Neste trabalho foi desenvolvido um processo de produção de queijo-
de-minas meia-cura com adição de vinho tinto. Várias condições de
processo foram avaliadas e os melhores resultados foram obtidos com
a imersão dos queijos em vinho por um período de 96 horas e injeção
de vinho no interior dos queijos. A aceitabilidade dos queijos foi
avaliada por meio de análise sensorial, usando-se escala hedônica, e
os resultados obtidos mostraram uma aceitabilidade de 93,8% do
produto.

PRODUCT DEVELOPMENT: MINAS GERAIS TYPE CHEESE
WITH RED WINE

This work comprised developing a process for production of typical
Minas Gerais State cheese adding red wine to it. Several process
variables were evaluated and the best results were achieved by
immersing the cheese in red wine for a 96-hour period and injecting
wine into the cheese. The cheese acceptance (93.8%) was rated via
hedonic-scale-based sensory evaluation.

Desenvolvimento de pudim enriquecido com cálcio
com calda de cajá
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Neste trabalho foi desenvolvido um sorvete de iogurte simbiótico de
frutas vermelhas. As fontes de prebiótico e probiótico foram
adicionadas na proporção adequada, para que o produto fosse
classificado como um alimento funcional. Foram adicionados os
microorganismos S. thermophillus, L. bulgaricus , a goma Acácia como
prebiótico e os microrganismos com atividade probiótica: L.

acidophillus e B. bifidum.

A aceitação do produto foi avaliada por meio de análise sensorial,
realizada com 88 provadores não treinados e obtiveram-se 90,9 % de
aceitação.

Para a obtenção do sabor característico de frutas vermelhas utilizou-se
polpa de framboesa, morango e amora, frutas congeladas desses
mesmos sabores e aroma de frutas vermelhas.

Com isso desenvolveu-se um produto diferenciado e funcional.

PRODUCT DEVELOPMENT: RED-BERRY-FLAVORED
SYMBIOTIC ICE YOGHURT

The purpose of this project was to develop a red-berry-flavored
symbiotic frozen yoghurt. The product received prebiotic and probiotic
additives in proper rates so that it could fall into functional food
category. Acacia gum, as a prebiotic, S. thermophillus and L. bulgaricus

microorganisms, and the probiotically active L. acidophillus and B.

bifidum microorganisms were added to the product.

Product acceptance was assessed via sensory evaluation, at which a
90.9 percent acceptance rate was determined by 88 untrained tasters.

The red-berry flavor was obtained from the pulp of raspberry,
strawberry and cranberry, the same frozen berries, and red berries
artificial flavors.

A differentiated, functional product resulted therefrom.

Desenvolvimento de sorvete de iogurte simbiótico
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Desenvolvimento e análise de perda do padrão de
identidade e qualidade de um mix de frutas em pó

O objetivo deste trabalho foi não somente o de desenvolver um mix

de frutas em pó nas versões sacarose, aspartame e mistura de
edulcorantes (sinergia entre aspartame e acesulfame-K), mas também
o de estudar a perda de identidade e qualidade deles. O mix é um
produto enriquecido pelo valor nutricional das fibras solúveis. A
elevação da temperatura foi fundamental para se constatar a
descaracterização do objeto de estudo. De acordo com a análise
sensorial realizada com a formulação de sacarose, verificou-se a boa
aceitabilidade do mix, com aproximadamente 70% de aceitação por
parte dos provadores.

FRUIT POWDER MIX IDENTITY AND QUALITY LOSS
ANALYSIS

The purposes of this work were to develop a fruit powder mix in three
different versions: sugar, aspartame and a mixture of sweeteners (a
synergy between aspartame and acesulphame-K), and to analyze the
product’s identity and quality loss. This product is enriched by the
nutritional value of soluble dietary fibers. The temperature increase
was critical to observe how the product had lost its main charac-
teristics. The sugar powder mix version was awarded 70 percent
acceptance rate according to the sensory valuation conducted.

Daniela Fukumothi

Laís Tieko Miliorini Oyamada

Patricia Nagase

Renata de Andrada Dodsworth

Prof.ª Antonia Miwa Iguti



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

19

(Activa-TG) em
pão-de-forma

Este trabalho é o resultado de um estudo sobre a ação da enzima
transglutaminase (“Activa-TG”) em pão-de-forma, substituindo-se os
melhoradores de panificação amplamente utilizados para a obtenção
de produtos com melhores características, uma vez que estes
promovem o fortalecimento da rede de glúten.

Os pães obtidos com a adição da enzima (0,20% sobre o peso de
farinha), que age sobre os aminoácidos da proteína do trigo,
apresentaram excelentes características, destacando-se a significativa
melhora na firmeza e uniformidade do miolo.

Pelo teste sensorial, verificou-se que o pão-de-forma com a adição da
enzima não apresentou diferença significativa quando comparado com
o pão-de-forma com melhorador.

A STUDY OF THE EFFECT OF TRANSGLUTAMINAZE ENZYME
(ACTIVA-TG) ON SANDWICH BREAD

This work results from a study about the action of the transgluta-
minase enzyme (“ACTIVA-TG”) in sandwich bread, substituting for
some widely used enzyme products that improve bread characteristics.

Bread produced by adding the enzyme (0.20% on the flour weight)
that acts on amino acids of wheat protein had excellent characteristics.
The enzyme significantly improved the hardness and uniformity of the
bread core.

The sensory evaluation indicated that the sandwich bread with
transglutaminase proved not significantly different as compared with
the ones baked under conventional processes.

Dry mix de chocolate
Este trabalho teve como finalidade desenvolver uma mistura em pó
para preparo instantâneo de chocolate quente ou frio com adição de
água, com cremosidade diferenciada.

Além de se desenvolver a formulação testando diferentes tipos de
espessantes, como amido, carragena, alginato de sódio e carboxi-
metilcelulose, foram realizados estudos do comportamento reológico
do produto após o preparo, estudo do comportamento do pó, estudo
da estabilidade do produto pronto e análise sensorial.

CHOCOLATE DRY MIX

This work was intended to develop an enhanced-consistence cocoa
instant powder mix to be used with cold or hot water.

In addition to developing our formulation by testing several gums and
modified starches to increase dispersion viscosity, we performed
rheological measurements, took microscopic photographs, and
conducted a physical powder analysis and a sensory evaluation after
product preparation.
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Estudo da ação da enzima transglutaminase
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A secagem é uma operação muito comum na indústria de alimentos.
Com a redução da umidade do material, o desenvolvimento de
microrganismos é retardado ou até mesmo impedido, dependendo da
atividade de água atingida. Com isso, ocorre uma significativa
ampliação da vida-de-prateleira do produto.

O tipo mais freqüente de operação de secagem é a direta, em que o ar
pré-aquecido é empregado como agente de secagem. Para o correto
projeto de secadores, é necessário o conhecimento prévio da
velocidade de secagem do material. Para isso, determinações
experimentais em escala-piloto são necessárias.

O presente trabalho teve como objetivo: determinar a cinética de
secagem de abacaxi, banana, pinhão. Esses frutos foram expostos a
condições externas constantes e as curvas de secagem foram
determinadas. Os resultados cinéticos foram ajustados ao modelo de
Page. A título de exemplo, a partir dos dados cinéticos obtidos para o
abacaxi foi apresentado o projeto de um secador de bandejas com a
finalidade de produzir 50 kg de abacaxi seco.

STUDY OF FRUIT AND SEED DRYING KINETICS

Drying is a very common and important operation in the food
industry. As a result of the moisture content reduction, the growth of
microorganisms can be delayed or even prevented. As a consequence,
the product shelf life is lengthened.

The most commonly applied drying operation is direct drying. In this
process, pre-heated air is used as the drying agent. The project of
direct dryers is contingent upon drying kinetic data, which are obtained
by means of pilot scale experiments.

The purpose of this work was to obtain the drying kinetic data for
banana slices, pineapple cubes and piñon seeds. These food items were
dried under constant external conditions and the drying curves were
determined. The kinetic results were adjusted to the Page model. By
way of illustration, by reference to kinetic data obtained, a project of a
tray dryer for production of 50 kg of dried pineapple cubes was
developed.

Estudo da cinética de secagem em frutas e sementes
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Estudo de viabilidade técnico-econômica de implantação de
fábrica de produção de produto lácteo esterilizado envasado

em embalagem de polietileno
Neste trabalho, é apresentado um estudo de viabilidade técnica e
econômica de implantação de uma fábrica de produção de produto
lácteo esterilizado envasado em embalagem do tipo de mamadeira de
polietileno de alta densidade (PEAD).

Foram consideradas duas alternativas de processo, que diferem
principalmente no tocante ao setor de esterilização: esterilização por
meio de autoclave do tipo Stériflow ou esterilização por meio de injeção
de vapor seguido de envase asséptico. Utilizou-se como base dois
trabalhos de graduação elaborados nesta mesma instituição, de onde
foram extraídos os seguintes dados: composição do produto, estudo
de mercado, estimativa de produção e embalagem a ser utilizada.
Desses trabalhos, também foi retirada a confirmação de que o produto
resistia à esterilização requerida na autoclave.

Para o estudo em si, foram realizadas as seguintes atividades (para as
duas alternativas): contatos com empresas de equipamentos
pertinentes ao processo, elaboração do fluxograma de processo (com
controles e sistema CIP, no caso do sistema de envase asséptico),
levantamento de custos e estudos econômicos. Com esse embasa-
mento pôde-se concluir que o produto é viável do ponto-de-vista
técnico. Há algumas diferenças de qualidade entre os produtos
provenientes dos dois processos (o produto proveniente do processo
de envase asséptico é nutricional e organolepticamente mais rico). Do
ponto de vista econômico, ambas as alternativas apresentaram-se
viáveis, considerando-se o público ao qual o produto é destinado.

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY – IMPLEMENTATION OF AN HDPE-PACKAGED DAIRY PRODUCT
MANUFACTURING PLANT

This work presents a technical and economic feasibility study
concerning implementation of a high density polyethylene (HDPE)-
packaged dairy product manufacturing plant.

Two process alternatives have been taken into consideration, differing
primarily in the sterilization sector. These processes are: sterilization in
Steriflow pressure vessel and sterilization through steam injection
followed by aseptic packaging. Two previous senior thesis works were
used as a basis, providing us with the following data: product
composition, market study, production estimate, and packaging
material to be used. The mentioned papers also confirmed the fact that
the product does resist to the Steriflow treatment.

The feasibility study proper was premised on the following activities
(concerning both alternatives): contacts with companies engaged in
manufacturing equipment items related to the process, drawing up the
process flow chart (including automatic controls and CIP system for the
aseptic packaging alternative), cost estimates and economic studies.
In view of these assumptions, it was concluded that the product is
technically feasible for both alternatives. Yet, some quality differences
were identified between the products coming from each alternative
(e.g. the aseptic packaged product is richer both organoleptically and
nutritionally). From the economic standpoint, both alternatives have
proven feasible considering the group of consumers for which the
product was created.
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Fermentado do tipo do iogurte de soja, com sabor
de frutas vermelhas

Um produto fermentado, do tipo do iogurte de soja, foi desenvolvido
neste estudo objetivando-se boas características nutricionais e
terapêuticas.

O presente trabalho teve por objetivo obter-se um produto com
características de cor, formação do coágulo, textura e sabor
semelhantes às do iogurte de leite. A aceitabilidade do produto foi
avaliada por Análise Sensorial, com provadores não treinados. A nota
média obtida foi 7,0, e 47,1 % dos provadores comprariam o produto.

RED-BERRY-FLAVORED, SOY-BEAN-YOGHURT-LIKE
LEAVENED PRODUCT

This study concentrated on the development of a leavened product
similar to soybean yoghurt presenting good nutritional and therapeutic
properties.

The objective of this work was to obtain a product with technology and
sensorial characteristics similar and well adjusted to milk yoghurt. The
product acceptability was assessed by means of a Sensory Evaluation
with untrained tasters. On average, the soy product was rated 7.0 and
47.1 percent of the tasters stated that they would buy it.
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Inovação em embalagens de refeições semiprontas
congeladas

O objetivo principal deste trabalho foi, por meio de uma pesquisa de
mercado, o de responder à seguinte questão: “Existe Espaço para
Inovação de Embalagens de Refeições Semiprontas Congeladas no
Brasil?”. Foi feito um levantamento sobre os tipos de alimentos
congelados comercializados atualmente, e das principais embalagens
utilizadas para esses produtos. Além disso, fez-se também uma análise
sobre a satisfação do consumidor em relação às embalagens existentes
no mercado, por meio de um questionário. Pelas respostas obtidas,
pôde-se verificar que existe um certo grau de insatisfação do público
consumidor. As respostas geraram também diversas sugestões e
críticas que, analisadas, levaram à apresentação de novas idéias.
Pôde—se concluir que há espaço para inovação neste mercado.

FROZEN MEAL PACKAGING INNOVATIONS – A SURVEY

The primary purpose of this work was - through a market survey - to
answer the following question: ‘Is there room for innovation in frozen
meal packaging in Brazil?’. A survey was conducted about the types of
frozen food currently marketed as well as the main types of packaging
used for such products. A study of consumer satisfaction level
concerning packages available in the market was also carried out by
means of a questionnaire. By checking out the answers, we realized
consumers are somewhat dissatisfied; many suggestions and
complaints deriving from such answers were analyzed and yielded
some new ideas. It has therefore been concluded that there is room for
innovation in this market.
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23Isotônico em pastilha
efervescente

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um isotônico na forma
de pastilha efervescente, por meio da técnica de compressão direta,
visando atender a necessidade de reposição de sais minerais que se
perderam durante atividades físicas. A opção pela forma de pastilha
efervescente baseou-se na praticidade e inovação do produto, uma vez
que não há no mercado produto similar.

EFFERVESCENT TABLET ISOTONIC

This paper addresses the development of an isotonic beverage in the
form of effervescent tablets via direct compression, aiming to meet
body needs for mineral salts which have to be replaced after losses
during physical activities. Effervescent tablets were chosen for being
practical and innovative, since no similar product is available in the
market.

Lula defumada –
desenvolvimento de produto

A lula é um fruto-do-mar bastante consumido em pratos típicos,
como paellas e risotos de frutos de mar, em aperitivos e tira-gostos.
Em todo o Brasil, especialmente em regiões litorâneas e no Nordeste,
encontram-se não só brasileiros apreciadores de lula, mas também
descendentes de orientais que estão habituados ao consumo, devido à
própria cultura.

Com o objetivo de propiciar uma nova forma de consumo, desenvol-
veu-se um produto inovador, mantendo-se as características da lula e
acrescentando-se um aroma de fumaça, a fim de se conseguir um
sabor defumado. A metodologia seguida foi a do cozimento dos anéis
de lula, seguido pela salga em imersão de salmoura e defumação,
realizadas simultaneamente. A defumação foi feita pelo método de
imersão em fumaça líquida, cujo tempo de processamento diminui
consideravelmente. O produto embalado a vácuo foi armazenado sob
refrigeração. Segundo a análise sensorial, o índice de rejeição foi de
apenas 5% dos provadores freqüentes de lula.

PRODUCT DEVELOPMENT – SMOKED SQUID

The squid is a seafood product broadly used in typical dishes, such as
the Spanish ‘paella’ and seafood risotto, as well as in appetizers and
snacks. All over Brazil, especially along the coast and particularly in the
Northeast region, squid fans are found among Brazilians of both
western and eastern roots the latter being used to appreciating it due
to their culture.

Seeking a new form of squid consumption, an innovative product was
developed, keeping the squid’s original characteristics, yet adding a
smoked flavor to it. The methodology adopted was the following: the
squid’s rings were cooked and then salted in brine, along with the
smoking process. Smoking followed a method whereby the squid is
immersed in liquid smoke, which considerably reduces processing time.
The vacuum-packed product was stored under refrigeration. Only 5
percent of tasters who often consume squid rejected the product,
according to the conducted sensory evaluation.

Lígia de Carvalho Paro

Daniel Pazzini Domingos

Caroline Bernart Casara

Prof. Rafael Almudi Villen

Vanessa Mary Haraguchi

André Vicente de Lucena Homem de Mello

Cinthia Mara Naomi Kanagushiko Tanaka

Helana Mathias Almeida

Prof.ª Antonia Miwa Iguti
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Ana Paula Ribeiro dos Santos Furzato

Flávia de Melo Leite

Camila Salin Valim
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Rafael Castilho Gentile

Prof. Rafael Almudi Villen
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Erika Pagnone

Andréa de Carvalho Gomila
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Prof. Rafael Almudi Villen

Obtenção de mistura
farinácea isenta de glúten
A doença celíaca atinge cerca de um em cada 300 habitantes. É uma
enfermidade pouco divulgada e que ainda tem muito a ser esclarecida.
Alimentos isentos de glúten são caros e dificilmente mantêm as
características dos tradicionais. Este trabalho teve como objetivo
desenvolver uma mistura farinácea isenta de glúten para a elaboração
de massa de esfiha e pizza. Uma análise sensorial foi realizada na
ACELBRA com celíacos para a avaliação da aceitação do produto, o qual
teve 85,2% de aceitação.

GLUTEN-FREE FLOUR-BASED MIXTURE

The celiac disease affects approximately one in every 300 people. It
is a seldom publicized disorder, which therefore still requires further
clarification. Gluten-free food items are expensive and hardly keep the
characteristics of the traditional ones. The purpose of this work was to
develop a gluten-free, flour-based mixture to prepare safiha and pizza
dough. A sensory evaluation was conducted at ACELBRA with a celiac-
disease population for assessing the product acceptance. The product
acceptance rate reached 85.2 percent.

Este projeto apresenta o trabalho elaborado para a obtenção de sal
aromatizado e colorido, cujo objetivo foi o de desenvolver um produto
inovador e diferenciado no mercado. Fizeram-se vários testes antes de
se obter o melhor processamento e, posteriormente, os aromas. O
método encontrado foi a adição direta de aromas e corantes líquidos
no sal refinado, seguida de secagem em estufa ventilada. Os aromas
escolhidos foram alho, bacon, ervas finas, limão, manteiga e molho
inglês e as cores, respectivamente, rosa, tijolo, roxo, verde, amarelo e
marrom. Conforme apontam os resultados das análises sensoriais de
cor, odor e sabor, todos os produtos preparados foram bem aceitos.

COLORED AND FLAVORED SALT

This project describes the work performed to obtain a colored and
flavored salt as an innovative and unparalleled product. The best
processing, and - later on, the aromas – were not found until several
tests were conducted. The best method identified was that of directly
adding liquid aromas and coloring to refined salt, followed by hot-air
stove drying. Selected aromas were garlic, bacon, fine herbs, lemon,
butter and English sauce, whereas the colors chosen were,
respectively, pink, brownish orange, purple, green, yellow, and brown.
According to the results of the sensory analyses of color, smell and
taste, all of such products were well accepted.

Obtenção de sal aromatizado e colorido
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Otimização do processamento de cogumelos
O processamento tradicional de cogumelos do tipo Champignon-de-
Paris acarreta uma perda de massa em torno de 50%. A fim de reduzir
essa perda, foram estudadas algumas variáveis de processo, tais
como: composição das soluções de branqueamento e de salmoura,
temperatura, pressão e o tempo de cocção. O processo otimizado
obtido consiste no branqueamento a vácuo à temperatura de 110 ºC e
pressão de 60 mmHg por 5 minutos, sem as etapas de pasteurização e
exaustão. A perda de massa obtida foi de 25%, o que representa
metade da perda de massa obtida no método tradicional.

MUSHROOM PROCESSING OPTIMIZATION

The traditional ‘Champignon-de-Paris’ mushroom processing leads to
some 50-percent loss in mass. Looking at reducing such loss, some
process variables were taken into consideration, such as: brine and
bleaching solution composition, temperature, pressure, and firing
processing time. The optimized processing thus achieved consists of
vacuum bleaching at a temperature of 110 ºC (230 ºF) and 60 mmHg
pressure for 5 minutes, without the pasteurization and exhaustion
stages. The loss of mass under such process was 25 percent, i.e. half
the loss computed by the traditional method.

Juliana Perroud da Silveira Foresti

Patrícia Turri Figueiredo

Marina de Carvalho Funari

Prof. Rafael Almudi Villen
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Padronização do método de determinação da
vitamina E (α-tocoferol) em óleos comestíveis

A vitamina E (tocoferol) é um antioxidante que protege as células do
organismo contra danos de compostos químicos reativos conhecidos
como radicais livres. É um antioxidante lipossolúvel que age na
prevenção da arteriosclerose, das lesões oxidativas epiteliais e inibição
da oxidação das LDL. A vitamina E é dividida em 8 compostos dos quais
o mais importante é o alfa-tocoferol. Ela é chamada também de
antiesterilidade por sua principal função estar relacionada à
reprodução. São principais fontes de vitamina E: germe de trigo, óleo
de trigo, óleo de soja, de arroz, de algodão, de milho, de girassol, gema
de ovos, vegetais folhosos, legumes.

A padronização do método de determinação da Vitamina E em óleos
comestíveis foi realizada por Espectrofotometria e Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Para a Espectrofotometria, temos de
fazer a curva-padrão, a extração do óleo, para depois ocorrer a reação
de saponificação. No método de CLAE, realiza-se primeiro a curva-
padrão, depois as diluições das soluções-padrão e a separação das
fases.

O método da espectrofotometria não foi satisfatório devido às perdas
de alfa-tocoferol durante a saponificação, que pode ter tido como causa
a própria espectrofotometria ou a extração. Pelo CLAE, é um método
rápido e preciso.

STANDARDIZATION OF THE METHOD FOR DETERMINING
VITAMIN E (α-TOCOPHEROL) QUANTITIES IN EDIBLE OIL

Vitamin E (α-tocopherol) is a natural antioxidant that protects the
body cells against damage from compound chemical reagents known
as free radicals. It is a fat soluble antioxidant that helps prevent
arteriosclerosis and oxidative skin injuries, and also inhibits LDL
oxidation. The Vitamin E is divided into 8 compounds, of which alpha-
tocopherol is the most important one. It is also called the ‘antisterility
vitamin’, as its main function is related to reproduction. Vitamin E main
sources: wheat germ, wheat oil, soybean oil, rice, cotton, corn, and
sunflower oil, egg yolk, greens and vegetables.

The method to determine the amount of Vitamin E in edible oils was
standardized by Spectrophotometry and High-Performance Liquid
Chromatography (HPLC). The Spectrophotometry first requires the
standard curve, followed by the oil extraction and then the
saponification reaction. The HPLC method, in its turn, first requires the
standard curve, followed by standard solution dilutions and separation
of phases.

The Spectrophotometry method was not found satisfactory due to
alpha-tocopherol losses during saponification. Conversely, the HPLC
method proved fast and accurate.

Ricardo Talaia Cornazzani

Cássia Narusawa

Fabiane Rocca da Cunha

Prof.ª Elisena Aparecida Guastaferro Seravalli
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Palmito congelado: uma nova tecnologia
O trabalho apresenta uma nova forma de processamento de palmito:
o seu congelamento. Sabe-se que os alimentos são congelados com a
finalidade de prolongar sua vida de prateleira, e que o congelamento é
reconhecido como um dos melhores métodos de conservação da cor,
aroma e aparência de muitos alimentos.

Neste trabalho, foram testados dois métodos de congelamento: o
convencional, em freezer, e o criogênico. Com este último, obteve
maior sucesso, já que manteve as características organolépticas do
produto tornando-o semelhante ao palmito em conserva disponível no
mercado. A espécie Pupunha, Bactris gasipaes, foi a escolhida por
tratar-se de uma planta “ecologicamente correta”, não exigente quanto
ao clima e solo, tendo como vantagem adicional o fato de escurecer
muito lentamente por ação enzimática.

FROZEN PALM HEART: A NEW TECHNOLOGY

This work presents a new type of palm heart processing: freezing. It
is widely known that food is frozen to have its shelf life extended, and
that freezing is acknowledged as one of the best methods to keep the
color, smell, and appearance of many food items.

Two methods of food freezing were tested: the conventional method
(freezer) and the cryogenic one. The latter proved more successful
since it kept the product organoleptic characteristics, making it similar
to the existing palm heart preserve available in the consumer market.
The species dubbed ‘Pupunha’ (Bactris gasipaes) was chosen since it is
obtained from an ‘ecologically-correct’ tree, not very subjected to
weather and soil type, and also for darkening very slowly as a result of
enzymatic action.

Alessandra Naves Teixeira

Sabrina Guilmar Meneghini Silva

Vanessa Cezar

Patrícia Yoko Inamura

Cláudia Ferreira Leite

Prof. Rafael Almudi Villen

A casca de banana não é utilizada normalmente por indústrias que
processam banana. Torna-se, por isso, um resíduo do processo de
fabricação, o qual poderia ser reaproveitado, e aumentaria o lucro da
empresa além de diversificar sua linha de produtos.

A casca de banana pode ser reaproveitada como farinha. Por ser rica
em vitaminas (A e B), minerais (potássio, magnésio e ferro) e fibras,
atribui ao pão um alto valor nutricional, podendo ser destinada
principalmente a crianças, idosos e atletas.

No desenvolvimento do pão-de-forma, utilizou-se uma mistura de
farinha de trigo com farinha de casca de banana, já que esta não
contém glúten, proteína indispensável para a fabricação do pão.

Utilizou-se primeiramente o método da massa direta na fabricação
desse pão, mas o que gerou um produto final com características
organolépticas e visuais muito próximas às do pão-controle foi o da
massa-esponja, e a proporção utilizada foi de 6% de farinha de casca
de banana em relação à de farinha de trigo.

BANANA SKIN FLOUR-ADDED SANDWICH BREAD

As a general rule, the banana skin is not used by banana-processing
plants, which turns it into manufacturing process waste. If reused, such
waste could increase company profits while diversifying its product line.

The banana skin flour is an A and B vitamin-rich product, also
containing minerals (potassium, magnesium, and iron) and fiber, which
improves the nutritional value of the products (such as sandwich
bread) to which it is added. For this reason, it is good for children,
elderly people and athletes.

To develop the sliced bread, a mixture of wheat flour and banana skin

flour was used since the latter has no gluten, an essential protein for
bread baking.

The traditional method first tried to bake this bread has not produced
any satisfactory results, which prompted us ôo change to the Sponge
and Dough Process. This modification rendered a product visually and
organoleptically similar to the ordinary sliced bread. The banana skin
flour was used at the ratio of 6 percent to the wheat flour.

Daniela Nugas Ferrari

Stefânia de Macedo Bitdinger

Renata Lúcia Beraldi Rangel

Priscilla Costa Mansur

Camila Couto Maia

Prof.ª Elisena Aparecida Guastaferro Seravalli

Pão-de-forma com adição de farinha de casca de banana
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Pão-de-Queijo é um produto tipicamente brasileiro, resultante do
assamento de uma massa obtida basicamente com a mistura de
polvilho, queijo, água, gordura, sal, leite e ovos.

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma mistura em pó para
Pão-de- Queijo com baixo teor de fenilalanina, um produto alternativo
para pessoas portadoras da deficiência fenilcetonúria. O objetivo deste
projeto foi o de obter um produto final com características similares às
de um Pão-de-Queijo, utilizando-se matérias-primas alternativas com
baixo teor de fenilalanina. Foram realizados inúmeros testes no
desenvolvimento do produto, testaram-se diferentes formulações,
matérias-primas e condições de processo. Obteve-se como resultado
um produto similar ao do Pão-de-Queijo convencional, de fácil preparo
e distribuição. Os resultados demonstraram ser tecnicamente viável se
obter a mistura em questão.

CHEESE ROLLS FOR PHENYLKETONURICS

“Pão-de-Queijo” (‘cheese roll’) is a typical Brazilian product, a result
of baking dough made of manioc flour mix, cheese, water, fat, salt, milk
and eggs.

This work consists of developing a Cheese Roll powder mix with low
phenylalanine content, an alternative product for phenylketonurics.
The objective of this project was to obtain a final product bearing
characteristics similar to those found in a traditional Cheese Roll by
using alternative raw materials with low phenylalanine content. Several
tests were performed during the product development stage; several
formulations, raw materials, and process conditions were tested. The
outcome was an easy-to-prepare-and-distribute product, similar to the
conventional Cheese Roll. Results eventually showed that producing
this mix is technically feasible.

Bethania Kaori Brancatti

Marcelo Zanete Babeto

Deborah Cristina Ribeiro
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Pão-de-queijo para fenilcetonúrios
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Picolé dietético de frutas
O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver uma formulação de
picolé de frutas, substituindo o açúcar por edulcorantes, nos sabores
limão, uva, melancia e morango.

Os alimentos sem açúcar atendem aos consumidores, como os
diabéticos, que não podem consumir alimentos com açúcar em sua
composição, e também aos consumidores que visam um aumento da
qualidade de vida, principalmente em relação à forma física.

De início, foram analisados os picolés de frutas existentes no mercado
como base para os testes e, a partir desses produtos, foram feitas as
modificações necessárias para que o produto final fosse considerado
dietético, sem açúcar em sua composição.

As formulações finais encontradas foram satisfatórias, pois a análise
sensorial mostrou que o produto, apesar de ser dietético, teve uma boa
aceitação: 80 % dos provadores no picolé de uva; 91,7 % no picolé de
melancia; 88,3 % no picolé de morango, e 85 % no de limão. Além
disso, as formulações não apresentaram, em nenhum dos sabores,
sabor residual, que é o maior problema em produtos com adição de
edulcorantes.

Ao final deste trabalho, além de ser conseguir um produto dietético
para aqueles que não podem consumir açúcar, conseguiu-se também
que fosse um produto light, com redução calórica superior a 25 % em
relação aos produtos existentes no mercado.

Os picolés desenvolvidos apresentaram baixos valores calóricos. O de
uva foi o mais calórico, e, mesmo assim, apresentou somente 17,0
kcal; os demais, valores menores ainda: o de melancia com 14,35 kcal,
o de morango com 9,75 kcal e o de limão com apenas 1,96 kcal.

SUGAR-FREE FRUIT POPSICLE

The objective of this work was to develop a formulation for a fruit
popsicle by replacing sugar with sweeteners in lemon, grape,
watermelon and strawberry flavors.

The sugarless food caters for those consumers who cannot consume
food that contains sugar in its composition (such as diabetics), and also
for consumers who wish to improve their quality of life, particularly in
regard to physical fitness.

First, we analyzed fruit popsicles available in the market as a basis for
our tests. Out of these products, we then made the necessary
modifications to obtain a diet, sugar free end product.

The final formulations were deemed satisfactory since the sensory
evaluation showed that the product – though diet-labeled had good

acceptance rates: 80 percent for the grape popsicle; 91.7 percent for
the watermelon popsicle; 88.3 percent for the strawberry popsicle; and
85 percent for the lemon popsicle. Furthermore, none of the flavored
formulations had aftertaste – the worst problem in sweetener-based
products.

Upon completion of this work, in addition to obtaining a diet product
for those who cannot consume sugar, we could also produce a light
product, with an over-25-percent calory reduction in relation to the
products offered in the market.

The popsicles thus developed showed low-calorie values. The most
caloric one the grape popsicle counted only 17.0 kcal; the other ones
have yet lower calory values: watermelon (14.35 kcal); strawberry
(9.75 kcal); and lemon (1.96 kcal).

Pedro Paulo Racy Parente

Karen Mourad Ozeki

Renato Zamproni Sverzut

Prof. Rafael Almudi Villen



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

30

Snack de maçã para atletas
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um produto com base
de fruta que atenda às necessidades nutricionais do ponto-de-vista
energético para praticantes de atividades físicas.

O carboidrato é considerado a fonte de energia mais eficiente para os
músculos em funcionamento. Durante a atividade física, a reserva de
carboidratos do organismo armazenada nos tecidos musculares,
denominada glicogênio, é utilizada como primeira fonte de energia para
o organismo. Assim, é importante ter disponível, antes do exercício,
um suprimento apropriado de carboidratos e repor tal suprimento após
a atividade física.

O principal objetivo deste projeto foi o de desenvolver uma formulação
de um snack de maçã com adição de frutose que ajuda na recuperação
e no armazenamento de energia durante o treino, e de maltodextrina
(carboidrato complexo) que atua na distribuição gradual do açúcar no
organismo do atleta durante a sua atividade física.

APPLE SNACK TO ATHLETES

This work consists of the development of a fruit-based product to
maintain the energy and nutritional needs of people who perform
physical activities.

Carbohydrates are known to be the most efficient source of energy for
muscles in motion. During physical activities, glycogen - the body
carbohydrate reserves stored in the muscular tissues - is used as a
primary energy source. Thus, it is important to have an appropriate
carbohydrate supply available before making exercises, and have it
replaced after them.

The main objective of this project was to develop a fructose-added
apple snack formulation that helps recover and store energy during a
training session while keeping the levels of maltodextrin, a complex
carbohydrate that gradually distributes sugar in the athlete’s body in
the course of his/her physical activities.

Rodrigo Florim
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CIVIL ENGINEERING
The Civil Engineering courses were devised with the purpose
of applying scientific and technological knowledge to the
creation of structures and buildings, in addition to providing
inputs to develop processes aimed at improving man’s quality
of life in society.

The first regular Engineering School in Brazil was the Royal
Academy of Artillery, Fortresses and Design [Real Academia de
Artilharia, Fortificação e Desenho], established in Rio de
Janeiro in 1792. In 1822, the Academy had its name changed
to Imperial Military Academy [Academia Imperial Militar], and
in 1823 it started admitting civilians. In 1874, the Academy
was dissociated from the Army and three engineering courses
were created: Civil Construction, Mining, and Arts and
Manufacturing Engineering.

In the course of 130 years, the growth of Brazil’s population
and their concentration in large urban areas urged an
improvement in the Civil Engineering courses with extensive
knowledge dissemination, so as to meet the demand for
scientifically, technically and administratively qualified civil
engineers.

The Civil Engineering course at Mauá School of Engineer-
ing - created in 1968 and duly accredited in 1972 – is a
traditional one, yet it is also, at the same time, constantly
updating its contents. The course was conceived to form a
generalist Civil Engineer provided with sound fundamentals
and wide professional breadth, directed to the latest
technologies in connection with works management, planning,
devising, execution and maintenance.

The Civil Engineer work field has always been very broad and
diversified, and, currently, Civil Engineering requires skilled
professionals qualified to engage in works as diverse as a
residential building, a railway, an airport, a hydroelectric plant,
a sanitation system, urban and interurban infrastructure
works, just to mention some of them. Concerned about these
needs, Mauá School of Engineering seeks to offer its students
subjects in the following expertise areas: Civil Construction;
Structures; Transportation; Sanitation and Water Resources.

The Senior Thesis Work is a major step in completing the Civil
Engineering Course; the subject matters thereof are defined
together with the students within the above-mentioned
expertise areas, based on both market demands and current
needs for the development of technologies.

The Senior Thesis Work summaries that follow stem from
coordinated teamwork and represent a critical transition step
from University to Professional life.

PROFESSOR JAYME PINTO ORTIZ
Coordinator of Civil Engineering Course
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ENGENHARIA CIVIL
Os cursos de Engenharia Civil foram concebidos com o intuito
de aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos à criação
de estruturas e edificações, além de contribuir para o
desenvolvimento de processos responsáveis pela melhoria da
qualidade de vida do homem em sociedade.

A primeira Instituição regular de ensino de Engenharia no
Brasil foi a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho,
fundada em 1792 no Rio de Janeiro. Em 1822 passou a
chamar-se Academia Imperial Militar e em 1823 foi permitido
o ingresso de civis. Em 1874 desvinculou-se do exército e
foram criados três cursos: Engenharia Civil, Engenharia de
Minas e Engenharia de Artes e Manufatura.

Em 130 anos, o aumento da população brasileira e sua
concentração em grandes centros urbanos exigiu um
aprimoramento dos cursos de Engenharia Civil, com intensa
difusão de conhecimentos, tendo em vista atender a demanda
de engenheiros civis habilitados científica, técnica e
administrativamente.

O Curso de Engenharia Civil da Mauá, criado em 1968 e
reconhecido em 1972, é um curso tradicional em constante
processo de atualização. O curso foi concebido para formar um
Engenheiro Civil generalista com sólida formação básica e
ampla abrangência profissional, voltado às mais modernas
tecnologias de gestão, planejamento, concepção, execução e
manutenção de obras.

O campo de atuação do Engenheiro Civil sempre foi muito
amplo e diversificado e, modernamente, exige-se a formação
de um profissional habilitado a atender obras tão distintas
quanto um edifício residencial, uma ferrovia, um aeroporto,
uma usina hidrelétrica, um sistema de saneamento, obras de
infraestrutura urbana e interurbana etc. Com essa preocupa-
ção, a Escola de Engenharia Mauá procura oferecer aos alunos
disciplinas dentro das seguintes ênfases: Construção Civil;
Estrutura; Transportes; Saneamento e Recursos Hídricos.

A realização do Trabalho de Graduação é uma importante
etapa na conclusão do Curso de Engenharia Civil e os temas
são definidos com os alunos dentro das ênfases acima, e com
base na observação da demanda de mercado e da necessidade
atual de desenvolvimento de tecnologias.

A conclusão dos Trabalhos de Graduação apresentados a
seguir, frutos de atuações em equipe, constituem-se numa
importante fase de transição da vida acadêmica para a vida
profissional.

PROFESSOR JAYME PINTO ORTIZ
Coordenador do Curso de Engenharia Civil



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

34

Eduardo Pereira Valim

Patrícia Beraldo Balestra

Flávia Regina Viegas de Oliveira

Rodrigo Summa Sada

Carla Cristina Cano

Prof. José Antônio Patrício

Aeroporto metropolitano do Guarujá
Este trabalho consiste na elaboração e estudo de um projeto de
ampliação da Base Aérea de Santos, para transformá-la no Aeroporto
Metropolitano do Guarujá.

O aeroporto terá como objetivo atrair um número maior de turistas,
por facilitar o acesso deles à Baixada Santista e, principalmente, ao
Porto de Santos, onde ocorre um grande número de executivos em
trânsito. Conseqüentemente, ele tornará mais desenvolvidaa região.

GUARUJÁ METROPOLITAN AIRPORT

This work consists of a study and design of a project aimed to extend
the Air Base of Santos, turning it into Guarujá Metropolitan Airport.

The objective of the Airport is to attract more tourists by making their
access to Baixada Santista easier. Particularly access to the port of
Santos, – where there are a lot of businessmen in transit – would also
be better, thus fostering the region’s development.

Comparação técnica e econômica entre uma estrutura
em aço e um concreto armado

Alexandre Eduardo Braga Anhuci

André Loureiro Montini Ferreira

Luiz Antonio Mateo Filho

Marcelo Caldeira Ferraz Honorato Larrain

Wagner Graziani de Almeida

Prof. Ricardo Azeredo Passos Candelária

Neste trabalho de graduação teve-se como objetivo tecer uma
comparação técnica e econômica entre uma estrutura em aço e outra
em concreto armado.

A estrutura em análise, por meio de vários requisitos estudados pelo
grupo, foi escolhida como uma estrutura neutra, cuja arquitetura,
tempo de execução, localidade, espaço útil no canteiro de obras não
interferissem na comparação.

ECONOMIC AND TECHNICAL COMPARISON BETWEEN
A BUILDING IN STEEL AND A BUILDING IN REINFORCED
CONCRETE

The primary objective of this senior thesis work is to draw a technical
and economic comparison between a steel and a reinforced concrete-
based structure.

To ensure fair comparison parameters, the group took into
consideration a number of criteria and requirements, such as, among
others, architecture, time of execution, and location.
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Ecocasa
A ecocasa é um assunto atual e muito importante, pois todos nós
sabemos que cada vez mais estão-se acabando os recursos naturais
disponíveis ( como a água, por exemplo). É obrigação de todo ser
humano tratar ou utilizar esses recursos da melhor maneira possível
para que as próximas gerações possam usufruir desses recursos em
suas vidas.

Os objetivos do projeto da Ecocasa são:
• conscientizar a população da destruição desgovernada do meio

ambiente;
• reunir numa mesma unidade soluções ecológicas existentes no

mercado;
• apresentar para os engenheiros um outro importante item para suas

obras: a política de gerenciamento ambiental.

A Política de gerenciamento ambiental consiste na:
• escolha de materiais construtivos optando-se por materiais

ecologicamente corretos (ex.: madeira de reflorestamento);
• técnica de aproveitamento dos condicionantes naturais (sol e vento);
• tratamento (e reaproveitamento) dos resíduos oriundos do uso

(esgoto);
• busca de racionalização energética.

A importância do projeto está em se atingir uma Engenharia auto-
sustentável que é a utilização de Sistemas alternativos independentes
de infra-estrutura pública para se manter, com o mínimo impacto
ambiental e consumo de energia para construir e se manter.

Esses conceitos podem ser aplicados a qualquer tipo de obra
residencial e em edificações com destinos comercial, industrial,
residencial e institucional.

Um pouco do que se encontra no projeto da ECOCASA:

1) sistemas implantados:
• geração de energia solar e eólica
• tratamento de águas servidas
• captação de águas pluviais
• iluminação natural
• aproveitamento dos condicionantes naturais
• cobertura ecológica

2) Ecoprodutos empregados na ECOCASA:
• tijolos de solo-cimento
• bloco de concreto reciclado
• bloco cerâmico de fibra celulósica
• sistema de vedação com reaproveitamento de pneus
• cal ecológica
• cola ecológica
• forros de plásticos reciclados
• resina para piso
• piso reciclado antiderrapante
• solvente ecológico
• tinta látex à base de água
• verniz ecológico
• impermeabilizante ecológico
• conduítes produzidos com plásticos reciclados
• fios e cabos de PVC reciclado
• e outros.

ECOHOUSE

The ecological house (ecohouse) is a current, very important issue,
since all of us know that natural resources available (e.g. water) are
being depleted. Every human being is thus required to treat or use such
resources as best as possible, so as to allow next generations to benefit
from them.

The objectives of the Ecohouse project include:
• making the population aware of the untrammeled environmental

destruction;
• combining ecological solutions available in the market into one single

dwelling unit;

• providing engineers with another important aspect to be considered
in their projects: the environmental management policy.

The environmental management policy consists of:
• selecting ecologically correct building materials (e.g. timber from

reforesting);
• technique for use of natural power elements (for instance, sun and

wind);
• treatment (and reuse) of waste from the water use (sewage);
• seeking rational use of energy sources.

The importance of the project lies in attaining self-sustainable
Engineering by using alternative Systems the maintenance and
construction efforts of which do not hinge upon the public infra-
structure, with minimum environmental impact and energy
consumption.

These concepts can be applied to any type of residential house as well
as to buildings designed for commercial, manufacturing, household and
institutional purposes.

Here are some of the ECOHOUSE features:

1) implemented systems:
• solar and wind power generation
• wastewater treatment
• rainwater catchment
• natural lighting
• use of natural power elements
• eco-covers

2) Eco-products used at the ECOHOUSE:
• soil-cement bricks;
• recycled concrete block;
• cellulose-fiber ceramic block;
• reused-tire-based sealing system;
• eco lime;
• eco glue;
• recycled plastic sheathing;
• floor resin;
• recycled nonskid floor;
• eco solvent;
• water-based latex paint
• eco varnish;
• eco waterproof substance;
• recycled plastic conduits;
• recycled PVC wire & cable;
• and others.
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Edifícios em alvenaria
estrutural

A alvenaria é um material de construção tradicional que tem sido
utilizado há milhares de anos. O seu progresso fez com que esse
material se tornasse parte da estrutura-suporte de edifícios e desse
vida a um novo sistema construtivo, denominado alvenaria estrutural.
Até hoje, este continua aprimorando-se e vem-se destacando cada vez
mais no mercado da construção civil.

Por esse motivo, o presente trabalho compreende uma atual e ampla
cobertura de informações que englobam os aspectos históricos
relativos a esse sistema, bem como a conceituação dos seus
componentes, com a indicação de: suas características mais
relevantes; os parâmetros mais importantes para a realização de seu
projeto e execução; as interferências que a adoção desse processo
gera com os principais elementos constituintes de uma edificação; os
eventuais problemas acarretados por esse sistema; e a sua
comparação frente às estruturas convencionais em concreto armado,
com a identificação de todos os aspectos positivos e negativos
referentes à sua adoção.

STRUCTURAL MASONRY BUILDINGS

Masonry is a traditional building material that has been used for
thousands of years. Because of the progress achieved in this regard,
this material began to be part of the building structure support, causing
a new constructive system - ‘structural masonry’ - to be developed.
This system has been constantly improving and taking an increasingly
important position in the civil construction market.

Accordingly, this work provides complete, updated information about
historical aspects related to this system; the definition of its
components, highlighting their most relevant features; the major
parameters for designing and carrying out projects; how this process
affects the main elements of a building; any related problems that may
arise; and a comparison between this system and the conventional
reinforced concrete structures, identifying all strengths and
weaknesses in connection with its implementation.
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Nas últimas décadas, as cidades brasileiras vêm absorvendo grande
parte da população e o crescimento desordenado dessas cidades
ocasiona muitos problemas. A construção civil é parte de uma solução
para que as cidades possam adequar-se ao grande número de pessoas,
porém o desenvolvimento dessa vem causando grande destruição,
gerando volumes de resíduos incapazes de serem absorvidos pelo meio
ambiente.

Visando reduzir esse impacto, desenvolveu-se este trabalho em que se
apresentam soluções de gerenciamento e destinação final para os
resíduos da construção. Nele identificam-se as fases de maior produção
de cada resíduo para se gerenciar sua produção e destinação.

O trabalho inicia com a mostra de números indicativos para se
mensurar o problema. Ao longo do seu desenvolvimento são propostas
soluções, e finaliza-se com a implantação de uma área de transbordo e
triagem dos resíduos da construção civil.

CIVIL CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT

Over the last decades, Brazilian cities have been absorbing a large
percentage of the country’s population. The urban sprawling in the
wake of this process gives rise to a number of problems. Civil
construction is part of a solution to accommodate such a high number
of people, however, it also leads to destruction, generating large
volumes of waste and debris the environment would hardly
incorporate.

This work is aimed at reducing such impact by providing management
and disposal solutions for construction waste. The study identifies the
stages at which each waste item is generated, so that its production
and disposal may be properly managed.

The paper starts by showing figures and indicators to evaluate the
problem. Solutions are proposed in the course of the work, which is
concluded with the implementation of an area for civil construction
waste transportation and screening.
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Atualmente, há uma crescente preocupação com os impactos
ambientais causados pela construção civil. Com base em estudos,
pesquisas e pressionada por grupos ambientalistas, a engenharia
busca, cada vez mais, alternativas para mitigar tais impactos,
executando obras modernas e em harmonia com o meio ambiente.

O presente trabalho tem como finalidade não só relatar os impactos
ambientais que a construção de estradas e rodovias causou ao meio
físico, biótico e antrópico, mas também apresentar as medidas
mitigadoras necessárias para o empreendimento se adequar a leis e
éticas ambientais.

ENVIRONMENTAL IMPACT OF ROADS AND HIGHWAYS
CONSTRUCTION

Currently, there is an increasing concern about the environmental
impacts caused by civil construction. Based on studies, research work,
and under pressure from environmentalist groups, Engineering keeps
seeking alternatives to mitigate such impacts, carrying out modern
construction works fine-tuned with the environment.

The purpose of this work is not only to report the environmental impact
caused by the construction of roads and highways on the physical,
biotic and anthropic environment, but also to offer mitigating actions
required for such projects to comply with environmental laws and
ethics.

Impacto ambiental de urbanizações
No presente trabalho apresentam-se e discutem-se alguns dos
principais impactos ambientais causados por processos urbanos
(loteamentos). Para esses impactos, tanto positivos quanto negativos,
propõem-se algumas medidas mitigadoras ou possíveis soluções nos
estudos de caso pesquisados. Esse conceito de melhoramento
ambiental tem suas vantagens apresentadas e confirmadas, no
desenvolvimento do projeto de um loteamento- modelo, no qual foram
seguidas todas as proposições da atual legislação ambiental brasileira,
e se fazem sugestões de melhorias ambientais. Busca-se comprovar,
com isso, que se pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com
pequenas alterações e investimentos nos projetos urbanísticos.

URBANIZATION ENVIRONMENTAL IMPACT

This work presents and discusses some of the major environmental
impacts arising from urban processes (land allotments for real estate
development). Such impacts - both positive and negative ones - have
been separately identified, and some potential healing initiatives or
solutions are proposed for them in the case studies surveyed. The
benefits deriving from such environmental improvement concept are
presented and reassured in the development of a land allotment
project model, where all the provisions prescribed by the Brazilian
environmental legislation were followed, and suggestions were made
for environmental improvements. The purpose is to prove that we can
make people’s quality of life better with just small changes and some
investments in urban projects.
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39O presente trabalho envolve os procedimentos a serem implantados
na Administração de uma Empresa de Engenharia e no Canteiro de
Obras, dentro de conceitos atuais de gerenciamento, fundamentado na
tríade-objeto (organizacão, planejamento e controle) do presente
tema.

Nos tempos atuais, na formação de Empresas de Engenharia voltadas
para a Construção Civil, diante da competitividade cada vez mais
crescente no setor, é fundamental conceituar estruturas voltadas para
uma filosofia de atualização da Empresa, com o desenvolvimento de
um Sistema de Organização, Planejamento e Controle em busca de um
Plano de Qualidade Total.

Esses objetivos, certamente, levarão a uma significativa economia e
qualidade de um empreendimento, para a sobrevivência da Empresa.

Entre todas as análises consideradas no presente trabalho, é mister
enfatizar-se, na Gestão da Produção de Edifícios, a qualidade do
projeto.

Devido as interfaces com a Organização, Planejamento e Controle, a
Qualidade do Projeto, pela sua flexibilização, pela coordenação
integrada com todas as suas partes componentes, possibilita não só
participar e interagir com as empresas construtoras, mas também
iniciar um programa mais amplo para a Qualidade.

Ligando aos fatores de Qualidade do Projeto, o processo de
compatibilização de projetos de edificações (com base nos métodos de
análise de falhas, na conscientização dos profissionais envolvidos), e
um esforço positivo de retroalimentação dos projetos como
mecanismos de controle propostos, poderá dar-se mais um passo rumo
a um Plano de Qualidade Total na Produção de Edifícios.

BUILDINGS – ORGANIZATION, PLANNING AND CONTROL

This paper addresses the procedures to be implemented for mana-
gement of engineering companies and construction sites, in compliance
with current management concepts relying on the three basic
fundamentals (organization, planning and control) which are the
subject matter of this work.

Given the increased competition in the industry, it is key for new
Engineering Companies engaged in civil construction to devise
structures that mirror such companies constant update philosophy,
developing an organization, planning, and control system that pursues
a Total Quality Plan.

These objectives will certainly generate significant savings and high-
quality projects, thus positively impacting on the company’s status as
a going concern.

Among all aspects analyzed in this Building Construction Management
work, Project Quality is the one to be emphasized.

In view of the relationship between Organization, Planning, and
Control, and considering its flexible nature and integrated coordination
with all of its components, the Project Quality enables one not only to
be involved and interact with construction companies but also to start
up a much more extensive Quality Program.

Putting together the Project Quality elements, the process of making
building projects compatible (based on methods of failure analysis, as
well as on the awareness of the professionals assigned to the project),
and a positive project feedback effort as proposed control mechanisms,
an important step can be taken towards Total Quality in Building Cons-
truction.

Organização, planejamento e controle – edificações
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As patologias de estruturas de concreto podem ser divididas em
quatro tipos: de projeto, de execução, de utilização e do meio em que
se encontram.

As de projeto são referentes a erros assumidos ou descuidos, ainda na
parte de concepção da obra. Este tipo de patologia, por ocorrer na fase
inicial, é a mais freqüente, mas é também a que apresenta maiores
possibilidades de ser reparada antes da execução.

As de execução podem ser divididas em duas grandes categorias: as
referentes aos materiais que compõem o concreto e as que se referem
ao processo executivo propriamente dito. Os materiais podem
apresentar qualidade duvidosa e, portanto, resistências insatisfatórias,
além de reações indesejadas entre os componentes, como a
carbonatação.

As patologias do processo executivo são inúmeras, porém sempre
associadas à não conformidade com as normas brasileiras. Podem ser
originadas por problemas de ancoragem, dobramento do aço,
cobrimento e má execução de formas e escoramentos.

As patologias referentes à utilização estão ligadas principalmente ao
mau uso da estrutura, quando a coloca em fins não previstos em
projeto.

As patologias ligadas ao meio ambiente referem-se ao meio em que a
estrutura está inserida, como irá reagir aos poluentes e aos agentes
degradantes, presentes na atmosfera.

Identificada a origem da patologia, deve-se tratar da recuperação da
estrutura, podendo a solução ser um reparo, reforço ou demolição.

Os reparos são aplicados quando a estrutura ainda tem capacidade de
suporte e necessita apenas de intervenções, para que volte a
apresentar suas características originais. As alternativas são amplas e

a disponibilidade de novos produtos no mercado para tratamento de
superfície e de fissuras, entre outros, possibilitam inúmeros
procedimentos de reparo estrutural.

Os reforços são feitos quando a estrutura corre risco de colapso. Neste
caso, sua resistência deve ser aumentada, seja pela ampliação de
seção dos elementos estruturais ou por adoção de estruturas
conjugadas (metálicas ou de outro material).

O último e mais drástico método de solução para as patologias é a
demolição da estrutura. Esta solução é apenas usada quando não há
nenhuma outra saída, ou quando se apresenta financeiramente mais
viável do que outra escolha.

Para exemplificar uma patologia de execução, foi estudado o caso de
um edifício residencial em São Paulo, onde a resistência do concreto
obtida foi bem inferior à do projeto. Isso acarretou diversos tipos de
soluções para a recuperação total da estrutura, tais como cintamento
de pilares, reforço a punção e demolição de lajes.

Patologia e recuperação das estruturas de concreto
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CONCRETE STRUCTURES PATHOLOGY AND RECOVERY

Concrete structure pathologies can be divided into four main types:
project-, execution-, use-, and environment-related pathologies.

Project pathologies refer to admitted errors or negligence upon the
work conception. Since it takes place at the very beginning of a given
project, this type of pathology is the one that occurs more often, but it
is also the one more likely to be healed before execution.

Execution pathologies, in their turn, may be divided into two major
categories: the ones relating to the materials that make up the
concrete, and those relating to the execution process itself. Materials
might have a poor quality and, therefore, offer unsatisfactory
resistance, in addition to unwanted reactions among their components,
such as carbonatation.

There are countless execution-process-related pathologies. However,
they are always associated with noncompliance with applicable
Brazilian regulations. They may arise from anchorage problems, steel
folding, covering, and poorly accomplished supports and molds.

Use-related pathologies are primarily associated with the poor use of
the structure, for purposes other than those actually foreseen in the
project, which may lead to overload.

The environment-related pathologies refer to the environment into
which the structure is inserted, as well as to how it will react with
pollution and degrading agents existing in the atmosphere.

Once the origin of the pathology is identified, the structure should be
properly treated, and the corresponding solution may be a repair,
reinforcement or demolition.

A repair is the most adequate solution when the structure still has
support capacity, and when just some intervention is required for it to
resume its original features. There are a number of alternatives, and
the availability of new products in the market for surface and fissure
treatment, among others, allows the use of various structural repair
procedures.

Reinforcements, in their turn, are made when the structure runs the
risk of collapsing. In this case, resistance must be strengthened,
whether by increasing the structural elements section or by adopting
conjugated structures (metal or another material), among other
procedures.

The last and more dramatic solution for pathologies is the structure
demolition. This is a ‘last-resort solution’, also employed when proven
more financially feasible than any other.

In order to illustrate an execution-related pathology, we selected as
case study a residential building in São Paulo, where the concrete
resistance obtained was significantly lower than that prescribed in the
project. This led to several types of solutions for total recovery of the
structure, such as belting of pillars, anti-puncture reinforcement, and
demolition of flagstones.
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A Patologia pode ser entendida como uma parte da engenharia a qual
estuda os mecanismos, as causas e a origem dos defeitos das
construções.

Uma vez que a doença é diagnosticada, o engenheiro deve corrigi-la e
resolver os seus problemas.

Freqüentemente os problemas patológicos têm uma manifestação
externa e, então, o engenheiro pode deduzir a natureza, a origem e
certamente imaginar as mais prováveis conseqüências.

É sabido que o processo de construção envolve algumas etapas, como:
planejamento, projeto e execução da obra em si. Se levarmos em
consideração que as construções devem ter vida útil de mais de 50
anos, o período de execução pode ser considerado curto já que leva,
na maioria das vezes, menos de 2 anos.

Os problemas patológicos apenas se tornam aparentes no início da
execução ou quando a construção está pronta. Um diagnóstico exato
deve mostrar em qual fase do processo a doença teve início. Para cada
origem existe uma terapia adequada, embora a aparência externa
pareça ser a mesma em todos os tipos de origem.As doenças
patológicas podem ter muitas causas, tais como: agentes biológicos e
incompatibilidade de materiais, entre muitas outras.

O propósito deste estudo é o de mostrar os vários tipos de patologias e
sugerir soluções para elas.

SPECIAL WORKS PATHOLOGIES AND RECOVERY

‘Pathology’ may be understood as the section of Engineering that
studies the mechanisms, causes and origins concerning defective
buildings.

Once a ‘disease’ is diagnosed, the engineer must heal it and solve any
pending problems.

Pathological problems are often identifiable externally, thereby allowing
the engineer to deduce their nature, origin and, surely, figure out their
most probable consequences.

It is known that the building process entails certain steps, such as
planning, designing and execution. Taking into consideration that
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buildings’ useful lives should exceed fifty years, the execution period
may be deemed short, since it usually takes less than two years.

Pathological problems just become evident at the beginning of the
project execution, or otherwise when the building is ready.

An accurate diagnosis must show at which step of the process has the
disease begun. Each cause of a given problem is assigned a suitable
‘therapy’, even though the external appearance seems to be the same
in all cases. Pathological diseases may have several different causes,
such as, among others, biological agents and materials incompatibility.

The objective of this study is to show various types of pathologies and
propose solutions to them.

Patologia e recuperação em obras de arte especiais
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Este trabalho destina-se a apresentar, de forma didática e ilustrativa,
conceitos e tecnologias das obras estaiadas por meio de exemplos de
estruturas existentes. Começa-se com um breve histórico, passa-se
pela teoria e concepção de todos os elementos estruturais, métodos
construtivos, comparativos com outros tipos de estruturas suspensas,
relatos das principais obras nacionais e internacionais, bem como uma
análise estatística sobre as diferentes técnicas construtivas de obras de
artes especiais.

No final, apresenta-se um estudo detalhado sobre a metodologia
construtiva empregada no viaduto estaiado recentemente construído
na rodovia dos Imigrantes na interligação da cidade de São Paulo com
a Baixada Santista.

CABLE-STAYED BRIDGES

This work consists of the presentation, in a didactic and illustrative
manner, of concepts and technologies of cable-stayed systems by using
examples relating to structures already built. The work is introduced
with a brief historical review, addressing theory and conception of all
structural elements, construction methods, comparisons with other
types of suspended structures, reports on both national and
international bridges, as well as a statistical analysis of different
construction methods.

The work is concluded with a detailed study of the construction method
used in the cable-stayed overpass recently built at “Rodovia dos

Imigrantes” [Imigrantes Highway] which connects the city of São Paulo
with “Baixada Santista”, in the south coast of the State of São Paulo.

Projeto de ponte empurrada

Neste trabalho relata-se um dos métodos de execução de pontes,
que se pode chamar de: “lançamentos progressivos”, “segmentos
empurrados”, “lançamentos por incrementos” ou “empurramentos
sucessivos”. Esse método não é muito utilizado no Brasil, mas tem
vasto emprego internacional. Após a apresentação de como surgiu e
dos comentários sobre alguns casos particulares de pontes no Brasil e
no exterior, apresenta-se uma descrição detalhada do método com
menção à importância do canteiro, os equipamentos utilizados e a
protensão necessária. Ressaltam-se suas vantagens e desvantagens e
alguns cuidados a serem tomados durante a execução.

PUSHED SEGMENTS

This work reports one of the methods applied to bridge building,
which may be referred to as ‘progressive launches’, ‘pushed segments’,
‘incremental launches’, or ‘successive push’. Although not used very
often in Brazil, this method is widely employed internationally.
Following an introduction as to how the method was created and
comments on certain cases of bridges in Brazil and abroad, the work
presents a detailed description of the method, taking into consideration
the importance of the construction site, the equipment used and the
required prestressing. The work also highlights the method’s strengths
and weaknesses and certain cautions one should take during
execution.
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O aumento dos resíduos sólidos gerados pela construção civil tem
atingido taxas cada vez mais significativas nos últimos tempos. O
crescimento desses resíduos deve-se ao desperdício durante a fase da
construção, reforma, demolição e desocupação dos edifícios, aliados à
necessidade de recuperação de construções que devem ser
aproveitadas para atingir a sua finalidade de acordo com o projeto
original ou modificado.

O resíduo gerado no setor da construção civil constitui-se nos
chamados entulhos que, na maioria das vezes, são depositados em
locais inadequados como lixões, cursos d’água e áreas clandestinas,
pois nem sempre a legislação é clara para definir as áreas a serem
utilizadas como “bota-fora”. A utilização de recursos não renováveis,
como os minerais que entram na composição dos materiais de
construção civil, geram resíduos minerais que entram na composição
dos materiais de construção civil e que podem ser reciclados e
aplicados em novos produtos.

Neste trabalho buscou-se desenvolver um método para separar,
destinar, reciclar e reorganizar os resíduos gerados pela construção
civil e avaliar diferentes plantas em operação, para contribuir para a
otimização de processos de construção tradicionais e viabilizar a
reciclagem de subprodutos com a finalidade de não só reduzir custos
da construção, mas também zelar pela melhoria e conservação do meio
ambiente.

Resíduos da construção civil: uma contribuição
para a gestão de RCD

CIVIL CONSTRUCTION WASTE: AN INPUT TO RCD MANAGEMENT

There has been an increasingly significant volume of civil
construction debris these days. Such increase is due to wasted
materials when buildings are constructed, renovated, torn down, or no
longer occupied. It also arises from the need to recover buildings for
use to attain the objectives according to the original or modified
project.

The civil construction debris consist of rubbles, which are most often
disposed of in inadequate places such as open dumps, streams, and
clandestine areas, since not always does the legislation clearly provide
for areas to be used as city dumps. The use of non-renewable

resources, such as the minerals which also make up civil construction
materials, generate mineral waste and residues that are part of these
materials and, as such, may be recycled and used in new products.

This work sought to develop a method for separating, disposing of,
recycling and restructuring civil construction debris, and was also
aimed at evaluating different operating plants so as to provide inputs
towards optimizing traditional construction processes and enable by-
products recycling. The study serves the following main purposes: to
reduce construction costs while encouraging environmental
improvement and conservation.

Eduardo Almeida Viceconti

Marco Viotti Ceriello

Pedro Minoru Matayoshi

Rodrigo Almeida Sérgio

Marcos Freire Brasil

Prof. Marcio Joaquim Estefano de Oliveira
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Urbanização de favelas
O projeto de urbanização de favelas exige um estudo aprofundado
da região, com um levantamento social do nível de vida e da
quantidade de famílias, para que possa haver um deslocamento
previsto dessas famílias durante a execução da obra de urbanização,
além de levantamento planialtimétrico do terreno para a implantação
de obras de infra-estruturas, como contenções de terras, saneamento
básico, sistema de abastecimento de água, arruamentos e iluminação.

Essa necessidade nasce com a reivindicação da população favelada
para órgãos públicos que, por sua vez, estudam as regiões mais
carentes para a implantação do projeto de urbanização. Em seguida,
inicia-se a fase de levantamentos, quando se inicia o desenvolvimento
de projetos e a execução das obras.

Neste estudo abordou-se um pouco da fase de projeto, os levanta-
mentos necessários para sua boa elaboração, com recomendação de
ações a serem tomadas com base em experiências anteriores e a
execução das obras. Buscou-se enfatizar tipos de gerenciamento de
obras para alternativas habitacionais e seus métodos construtivos.

SLUMS URBANIZATION

The slums urbanization project demands an in-depth study of the
respective location, including a social survey to assess the families’ life
standard and total number, so that these families may be temporarily
lodged in another place during the urbanization work execution. The
project further requires carrying out a land survey in order to imple-
ment the infrastructure works, such as land contention, basic sanitation
and water supply systems, street development and lighting facilities.

This need stems from the claims of people who live in such squatter
settlements to government agencies that, in their turn, take the

André Unti

Felipe Oddone Ribeiro

Daniel Sibineli

Marcelo Takeda Ono

Prof.ª Miriam Gellert Paris

neediest regions into consideration to have the urbanization project
implemented. This step is followed by surveys, when the project
development and execution start up.

This study addressed some elements of the project phase as well as
the indispensable surveys to ensure its good execution, including
recommended actions to be taken based on previous experience and
work performance. The work also sought to emphasize different
construction management strategies for household solutions and their
building systems.
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CONTROL AND AUTOMATION
ENGINEERING
The emergence and evolution of microelectronics resulted in its
incorporation into mechanical systems, which caused deep changes. In
certain cases, mechanical systems have been completely replaced by
electronic devices.

Considering an industrial plant years ago, most of the work was developed
by trained operators who carried out virtually all tasks comprising the
production process, such as materials transportation and machinery
operation. Today’s plants, by contrast, are a combination of electronic,
mechanical and information systems/machinery which operate with some
level of automation. Some examples of these systems, which can be found
in any modern plant, are the computerized numerical control milling
machines, automatic materials handling systems, robots, programmable
logic controllers, computers and software programs specially designed to
control such systems. Additionally, these systems are integrated by
communications networks and distributed databases designed to operate as
a single system.

The technology changes underlying the manufacturing process are also
present in consumer goods. Microchip-based products are called ‘smart
products’. Such smart product electronics include microchips and other
electronic components which support the software-based controller.
Autofocus cameras; portable video cameras that prevent image vibration;
copy machines; ink jet and laser printers; automatic doors; air bag; ABS;
electronically-controlled active suspension are some examples of smart
products that rely on new technologies to perform tasks once rendered
impossible if supported by outdated or costly technologies.

All these systems and products result from adequately integrated
technologies deriving from mechanical and electronic engineering as well as
from computer science.

The Control and Automation Engineering course provided by Mauá School of
Engineering focuses on mechanical engineering – in regard to machinery
and manufacturing processes -, electronic engineering, and computer
science, as well as on their processes control and industrial automation
applications.

The students who have graduated from Mauá School of Engineering Control
and Automation Engineering course are ready to perform and develop their
job in the new areas available to engineers qualified in mechanics,
electronics and computers. These work areas particularly include the
following:

1) smart (automatic) machinery and products. This area comprises
Robotics, CNC machines, and any self-operating machines;

2) manufacturing automation;

3) continuous processes control. Examples include control of petrochemical
plants and similar activities, and automatic equipment control systems
such as those used in aircraft;

4) computer-aided design and manufacturing (CAD/CAE/CAM). This area is
closely related to manufacturing automation, in that it represents the
project automation and its integration into manufacturing.

PROF. EDUARDO LOBO LUSTOSA CABRAL
Coordinator of Control and Automation Engineering Course
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ENGENHARIA DE CONTROLE
E AUTOMAÇÃO
O surgimento e a evolução da microeletrônica permitiu a sua introdução nos
sistemas mecânicos o que ocasionou profundas modificações neles. Em
alguns casos, os sistemas mecânicos foram completamente substituídos por
dispositivos eletrônicos.

No passado, numa fábrica, a maior parte do trabalho era desenvolvida por
operadores treinados que realizavam praticamente todas as tarefas
envolvidas no processo de produção, como transporte de materiais e
operação de máquinas. As fábricas atuais são uma combinação de sistemas/
máquinas eletrônicos, mecânicos e de informática, que operam com algum
nível de automação. Alguns exemplos desses sistemas, que podem ser
encontrados em qualquer fábrica moderna, são as máquinas-ferramenta
com controle numérico computadorizado, os sistemas automáticos de
manuseio de materiais, robôs, controladores lógicos programáveis,
computadores e softwares para controlar tais sistemas. Além disso, esses
sistemas são integrados por redes de comunicação e bancos de dados
distribuídos para operarem como um único sistema.

As mudanças ocorridas com as tecnologias envolvidas no processo de
manufatura estão, também, acontecendo nos produtos de consumo.
Produtos que utilizam microprocessadores são chamados “produtos
inteligentes”. A eletrônica envolvida nesses produtos inteligentes inclui
microprocessadores e outros componentes eletrônicos que suportam o
controlador implementado sob a forma de software. Câmaras com foco
automático; câmaras de vídeo portáteis que eliminam o problema de
vibração da imagem; máquinas copiadoras; impressoras jato de tinta e
laser; portas automáticas; air bag; freio ABS; suspensão ativa com controle
eletrônico são alguns exemplos de produtos inteligentes que utilizam novas
tecnologias para realizarem tarefas antes impossíveis com tecnologias
antigas ou não economicamente viáveis.

Todos esses sistemas e produtos consistem numa integração adequada de
tecnologias provenientes das Engenharias mecânica e eletrônica e da ciência
da computação.

O curso de Engenharia de Controle e Automação, também conhecido como
Engenharia Mecatrônica, da Escola de Engenharia Mauá focaliza as áreas da
Engenharia Mecânica, quanto às máquinas e processos de fabricação, da
Engenharia Eletrônica e da ciência da computação, além das suas aplicações
em controle de processos e automação industrial.

Os alunos egressos do curso de Engenharia de Controle e Automação
(Mecatrônica) da Escola de Engenharia Mauá estão preparados para agir e
desenvolver-se nas novas áreas de atuação para o engenheiro com
conhecimentos de mecânica, eletrônica e computação, entre as quais se
destacam principalmente as seguintes:

1. máquinas e produtos inteligentes (automáticos). Dentro desta área,
encontra-se a Robótica, as máquinas CNC e qualquer máquina que realiza
as suas tarefas de forma autônoma;

2. automação da manufatura. Esta área consiste na automação da
manufatura;

3. controle de processos contínuos. Como exemplo, o controle de plantas
petroquímicas e similares, e os sistemas de controle automático de
equipamentos, como o avião;

4. projeto e fabricação controlados por computador (CAD/CAE/CAM). Esta
área está intimamente ligada à área de automação da manufatura, pois
representa a automação do projeto e sua integração à manufatura.

PROF. EDUARDO LOBO LUSTOSA CABRAL
Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação
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Atualmente, as piscinas têm sido projetadas com a preocupação com
sua manutenção. Independentemente de seu tamanho, com métodos
convencionais leva-se muito tempo para tê-las limpas. É necessário um
conjunto de bombas e filtros para ser efetuada sua aspiração, além de
sua manutenção diária de filtragem.

Normalmente, utilizam-se métodos externos à piscina para sua
limpeza. Este consiste na ação de um operador que, por meio de uma
haste presa a uma espécie de vassoura, aspira os detritos depositados
no fundo da piscina. A água aspirada é mandada para um filtro, que a
trata e a devolve novamente à piscina.

Infelizmente, esse processo ocasiona lesões corporais, cansaço a quem
faz esse trabalho, e nem sempre proporciona uma piscina comple-
tamente limpa.

Já existe no Brasil uma espécie de equipamento que não necessita de
um operador, mas ainda exige a presença de um supervisor. No
exterior, aparelhos autônomos são mais freqüentes, devido à pouca
existência de mão-de-obra para esse tipo de serviço.

A proposta deste trabalho consiste em criar um sistema completa-
mente autônomo (aspirador), capaz de efetuar a limpeza e filtragem
de uma piscina. Esta autonomia realizar-se-á por meio de uma pré-
programação desse sistema para um percurso que dependerá do
tamanho da piscina. Cada um desses aspiradores variará de acordo
com o volume de água a ser limpa.

Para este trabalho, tomou-se como base uma piscina semi-olímpica.

AUTOMATIC SWIMMING POOL CLEANER

Nowadays, swimming pools are designed based on concerns about
its maintenance. No matter its shape or size, conventional swimming
pool cleaning methods are very time-consuming. The process requires
a set of filters and pumps and daily pool filtering to keep it always
available for use.

As a rule, external methods are applied to have swimming pools
cleaned. Most of them require an operator who slides a ‘brush’ that
vacuums all the sediments from the pool bottom into a filter that treats
water and sends it back into the pool.

Unfortunately, this process causes a lot of body injuries, weariness, and
a completely clean pool is not always guaranteed.

Automação para canil

Aspirador automático
de piscina

Daniel Pedroso dos Santos

Luis Carlos Aran Júnior

Marina Nieto

Maurício Marcon

Prof. Eduardo Lobo Lustosa Cabral

There is a type of equipment in Brazil that does not require an operator
but still needs a supervisor, as the system is not pre-programmed. Fully
automated systems are more commonly found abroad, due to the lack
of manpower for this kind of service.

Our proposition is therefore to create a fully automated swimming pool
cleaning and filtering system. This will be rendered possible by pre-
programming the system so that the equipment follows a particular
course, depending on the pool shape and size.

This work was based on a semi Olympic swimming pool (25 x 12.5 m).

Accordingly, each of these cleaners will vary according to the volume of
water to be cleaned.

Este projeto tem como objetivo automatizar o processo de
alimentação de cães, tanto para ração como para água, por
acionamento de atuadores que constituem, na montagem, uma
inovação em comparação aos equipamentos existentes que têm o
mesmo objetivo. Com o sistema desenvolvido, é possível que o animal
seja alimentado, sem a presença de quaisquer pessoas por um período
conveniente (definido pelo proprietário), com as quantidades de ração
e água recomendadas por veterinários. Efetua-se, também, a retirada
da ração imprópria para o consumo, para trocá-la por outra,
armazenada em local apropriado, disponível em condições ideais de
consumo que não colocam em risco a saúde do animal.

AUTOMATED DOG FEEDING

The objective of this project is to provide an automated dog feeding
process - comprising both the dog’s ration and water - by activating
innovatively assembled mechanisms. The system herein developed
allows the dog to be fed without anyone’s presence during a period
previously set by the owner, providing such food and water portions as
recommended by veterinarians. The equipment also removes dog’s
ration inappropriate for consumption replacing it with a new one stored
in a special place under ideal storage conditions, so that the animal
health is not put in jeopardy.

Daniel Porlan Guarnieri

Luiz Carlos de Angelis Jr.

Rodrigo Lanzone Arruga

Cleyton Ribeiro Soares

Prof. Maurício Capelas



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

49

Automação parcial do processo de montagem
de macaco hidráulico

Danilo Toledo Bittar

Juliana Lopes Aere

Alexandre Evola Frasson

Davi Moreno

Prof. Fernando Silveira Madani

Este trabalho descreve o projeto de alguns dispositivos mecatrônicos
para automação da linha de produção de macacos automotivos. A
escolha de tais dispositivos foi baseada principalmente no tempo e na
dificuldade da produção. Seu objetivo é o de minimizar ao máximo este
tempo e o trabalho do operador. Para tanto, três mecanismos e
algumas mudanças nas tarefas de manufatura são propostas e
implantadas. Finalmente, os resultados experimentais obtidos
mostram a eficiência dos mecanismos e modificações desenvolvidos.

PARTIALLY AUTOMATED HOIST ASSEMBLY PROCESS

This work describes the design of certain devices to automate hoist
production lines. The choice of these devices was primarily based on
the lead time and difficulties encountered in production. The purpose is
to minimize this time and reduce work performed by the operator. To
attain this goal, three mechanisms and certain changes in manufacture
tasks are proposed and implemented. Lastly, the experimental results
obtained show how efficient the developed mechanisms and changes
were.

Fernando Ortêncio Branco
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Alexandre S. Ribeiro

Prof. Marcos Costa Hunold

Bicicleta ergométrica
Este trabalho consiste no projeto e construção de um dispositivo que,
acoplado a uma bicicleta comum, permita o uso dessa como uma
bicicleta ergométrica. Ela dispõe de leitura de batimentos cardíacos,
variação de carga por meio de um freio de Foucault, medição de
distância, velocidade, tempo e calorias.

EXERCISE BIKE

This work consists of designing and building a device that – coupled
with a regular bicycle - allows it to be used as an exercise bike, which
is equipped with a heartbeat monitoring system, load control through
an Eddy current brake, and speed, distance, time and calorie controls.
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Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo do controle do
processos contínuos. Aborda o controle do processo de esterilização de
produto alimentício, com o uso do calor como agente esterilizante. O
controlador e indicador eletrônico microprocessado de temperatura,
acoplado a um algoritmo computacional com base em modelo
matemático, que funcione em tempo real, independentemente das
condições de operação da autoclave, executam o controle da operação
de esterilização e garantem um nível estabelecido de letalidade ao
microorganismo de referência presente no produto alimentício
ensaiado.

O modelo matemático desenvolvido é aplicado a produtos alimentícios
sólidos, que são aquecidos pelo mecanismo de transporte de calor de
condução. O sistema de controle proposto neste trabalho foi
implantado num protótipo de autoclave, aquecida eletricamente. A
autoclave foi adaptada para permitir a introdução de água de
resfriamento e de ar-comprimido para pressurizar o equipamento
durante a etapa de resfiramento. Em toda a montagem, usou-se
material disponível na instalação-piloto do Departamento de
Engenharia Química e de Alimentos da Escola de Engenharia Mauá. Os
resultados foram considerados satisfatórios, do ponto de vista de
controle de processo, haja vista ter sido alcançado o grau de letalidade
imposto ao microorganismo de referência.

IMPLEMENTATION OF A MATHEMATICALLY MODELED
CONTROL SYSTEM FOR FOOD PRODUCT STERILIZATION

This work provides input to the study of continuous processes
control, addressing the control of canned food sterilization process by
using heat as a sterilization agent. An electronic microprocessed
temperature controller and indicator, combined with a real-time,
mathematically-modeled algorithm control the sterilization process and
ensure that the required level of microorganism lethality is met,
regardless of the retort operating conditions.

The mathematical model developed in this work is applied to solid food
products, which are heated by conduction heat transfer. The control
system proposed herein was implemented in an electrically heated
retort prototype. The retort was adapted to allow introduction of
cooling water and compressed air to pressurize the equipment during
the cooling phase. All materials used in the assembly were available at
the pilot plant of the Food and Chemical Engineering Department of
Mauá School of Engineering. The results achieved were deemed
appropriate for practical process control purposes, in that the required
level of lethality has been met.

Implementação de sistema de controle
com base num modelo matemático para
esterilizador em produtos alimentícios

Paulo Roberto Honda

Prof. Rubens Gedraite
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A proposta deste trabalho consiste na elaboração do conjunto
Software e Hardware capazes de identificar, em tempo real, a placa de
matrícula de veículos em movimento, tanto para carros quanto para
caminhões, sem que seja necessário se utilizar qualquer sensor de
presença.

O trabalho está dividido em 5 módulos ou etapas. A primeira consiste
em capturar uma imagem do veículo em movimento com uma câmera
digital, disposta no computador por meio de uma placa de captura de
imagem, “frame grabber”. A segunda é responsável por localizar uma
provável região na imagem onde se situe a placa. A terceira define a
posição exata de cada caracter da placa, com base na região
anteriormente localizada. A quarta reconhece cada caracter servindo-
se de redes neurais; a quinta vai analisar os resultados pela rede neural
e concluir sobre a placa contida na imagem, além de possibilitar agir
de acordo com a aplicação.

Percebeu-se que, para ser possível elaborar o software, seriam
necessários diversos programas auxiliares. Estes programas serviriam
como base de dados além do controle para o correto funcionamento do
protótipo. Tais programas foram responsáveis pelo treinamento da
rede neural, pela verificação do resultado e pelo controle de padrões
de treinamento da rede neural.

Ainda no trabalho, elaboraram-se estudos de viabilidade técnico-
econômica para a instalação do produto, o que poderia ser feito em
entradas de condomínios, pedágios, fronteiras, estacionamentos de
shopping centers, ou em qualquer outra aplicação que necessite
identificar veículos automaticamente. Foi feita uma série de estudos
para se verificar o comportamento da placa na imagem, além de um
especial sobre leis de trânsito para se obter um número maior e mais
preciso de informações sobre placas de identificação de veículos.

É totalmente viável implantar tal sistema e, comparando-se a relação
custo–benefício dele com a de outros existentes, verificou-se um custo

Inteligência artificial – rede neural aplicada
à identificação de veículos

Richard Zietemann

Ingo Zietemann

Prof. Marco Antonio Furlan de Souza

em torno de quatro vezes menor do que o de sistemas existentes
(sistemas importados) além da vantagem de não se utilizarem
sensores de presença para indicar um veículo em cena. Isso torna a
sua instalação mais fácil, ou até mesmo permite fazer sistemas móveis.
Esta vantagem também se torna importante para os custos de
manutenção e à confiabilidade no sistema, uma vez que a falha no
sensor de presença do outro sistema torna-o incapaz de operar.
Verificou-se, também, que o software apresenta o maior número de
reconhecimentos corretos quando comparado com qualquer tipo de
sistema similar.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – NEURAL NETWORK APPLIED TO VEHICLE LICENSE PLATE IDENTIFICATION

Although discouraged by most people, as the proposed work could
hardly be completed and was deemed virtually impracticable based on
the knowledge acquired thus far, we insisted on the original idea of
proposing the creation of a Software/Hardware system capable of
identifying, on a real-time basis, license plates of any vehicle (cars and
trucks) in motion, without using any presence sensor.

To accomplish our project, the work was divided into five parts. First,
capturing an image of a vehicle in motion with a digital camera and
feeding it into the computer via frame grabber. Second, locating a
probable area within the image where the plate should be found. Third,
defining the exact position of each character in the plate by reference
to the previously identified area. Fourth, recognizing each character by
using artificial neural networks. Finally, analyzing the neural-net-
work-based results and identifying the plate shown on the image.

We realized that our software development would require several
supporting programs. Such programs served as a database and a
control method to ensure that the prototype would be working
accordingly. They accounted for the neural network training, result
checking, and network training pattern control.

We decided to refine our project even further by preparing technical
and economic feasibility studies regarding the product installation,
which could be used in gateways of condos, shopping malls, tollgates,
and border controls, or in any other facilities where vehicles are to be
identified automatically. Various studies were conducted to check the
plate behavior in the image, and also about traffic laws to obtain a
greater amount of accurate information about vehicle license plates.

The system implementation was eventually deemed feasible. A cost-
benefit analysis allowed us to conclude that it would be four times less
expensive than imported systems currently available in the market.
Another strength is that the system does not rely on any presence
sensors, which makes installation easier, allowing mobile systems if so
needed. This is very important in terms of system maintenance costs
and reliability, since any failure in a presence sensor renders the
system inoperative. We further verified that our software is the one
with the highest correct recognition ratio when compared with any
other similar systems.
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Reconhecimento e separação
de peças por imagem digital

Este projeto consiste no desenvolvimento de um dispositivo capaz de
identificar objetos por meio de um sistema de visão computacional em
que a imagem capturada é tratada e comparada com as características
das peças armazenadas num banco de dados. Os objetos são
transportados por uma esteira e param na posição onde a câmera
capta a imagem. Um programa de computação faz a aquisição e
processamento dela. Com a imagem, identificam-se os diversos tipos
de peças. Após a identificação, a esteira transportadora conduz a peça
até chegar ao local correto em que os pistões pneumáticos fazem a
expulsão dessa peça, para uma caixa. Uma placa é usada para
completar a interface do computador com as válvulas pneumáticas
cuja função é a de alimentar os cilindros.

DIGITAL-IMAGE-BASED RECOGNITION AND SEPARATION
OF PARTS

This project consists of developing and assembling a device capable
of identifying machinery parts through a computational view system
(webcam) in which the captured image is treated and compared with
parts’ features stored in a database. The objects are carried on a
conveyor belt and stop where the camera gets the images. A software
program grabs, processes and reads the images, which allow various
types of parts to be identified. Once identification is complete, the
conveyor belt takes the part to the place where pneumatic pistons eject
it to a container. A board is used as an interface between the computer
and the pneumatic valves, which will feed the pneumatic cylinders.

Este trabalho consiste no projeto de uma máquina rearmadora de
pinos para boliche, de menor custo do que as existentes no mercado.
Os centros de boliche possuem um potencial de crescimento muito
grande no Brasil, porém não têm crescido satisfatoriamente devido ao
alto custo do aluguel da pista que poderá ser reduzido com o projeto
de uma máquina mais simples, mais barata, e com menor custo de
manutenção por conter menos peças.

PINSETTER

This project refers to a bowling pinsetter less expensive than similar
machines currently available for sale. Although bowling centers have a
huge growth potential in Brazil, growth rates have been low given the
expensive hourly prices charged for bowling. This can be reduced with
simpler, more cost- and maintenance-effective pinsetters.
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Robô tecladista
Este trabalho consiste no projeto e construção de um robô capaz de
tocar teclado com base numa partitura criada por um usuário por meio
de um software.

Os dados de entrada (notas musicais) são inseridos no software por
intermédio de uma interface gráfica. O programa transfere os dados
para a porta paralela do computador. Uma placa eletrônica é
responsável por fazer a comunicação entre esta e o mecanismo do robô
que pressiona as teclas do teclado e toca a música da partitura.

KEYBOARD PLAYER ROBOT

The purpose of this work is to design and build a keyboard player
robot. Using a computer software graphical interface, the user is able
to write a musical score, which is then converted into electrical signals.
Through an electronic board, the signals are transferred to the robot
mechanisms. Finally, the robot plays the song.

Robô móvel autônomo Este trabalho descreve o desenvolvimento de um Robô Móvel
Autônomo (RMA) desde seu projeto até sua construção. O RMA tem a
função de percorrer um trajeto qualquer, desde que este seja
determinado por uma faixa-guia ao longo do seu percurso, a qual ele
irá seguir. A trajetória deste veículo é bastante flexível, sendo definida
de acordo com as diferentes necessidades de utilização. O RMA tem a
capacidade de executar tarefas programadas (um comando de parada
do veículo, por exemplo) ao encontrar um “ponto de ação”,
representado por outras faixas pintadas ao lado da faixa-guia que
informam ao RMA qual ação ele deve executar a seguir.

AUTONOMOUS MOBILE ROBOT

This project describes the development of an Autonomous Mobile
Robot (AMR), from design to construction stages. The AMR is able to
move on any desired course, which is defined by a guiding stripe on
the floor to be followed by the AMR. The vehicle may therefore take
different routes, which are determined according to the various AMR
use needs. The AMR can also perform certain programmed routines
(e.g. an order to stop the vehicle) when it detects an ‘action spot’
represented by other stripes painted alongside the guiding stripe,
which tell the AMR which action it should take next.

Renato Estevão Damasco Guimarães

Marcia Yumi Yamakawa

Gabriela Cavallini Fernandes

Marcelo Maran Drago

Prof. Alexandre Brincalepe Campo
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ELECTRICAL ENGINEERING
It is universally acknowledged that the Electric Engineering
area evolves very quickly. Its breakthroughs and develop-
ments pervade our lives, and the fact most people are
unaware of it is quite common and understandable; dedicating
some minutes of deep thought about it, however, might help
us even this out.

This is the context outlining the challenge facing the
Engineering teaching practice: How could it be possible, over
five or six years, to form – not only inform – students in a
responsible manner, qualifying them for the discharge of their
duties in such a dynamic, ever-changing area?

Succumbing to the latest-technology-teaching temptation
would ultimately prove unsuccessful; educators in the area all
agree that efforts are to be concentrated on teaching how to
think and organize ideas, to analyze issues, to deliver creative
solutions and to go on self-learning initiatives before engaging
in teamwork. This is the very grounding backing up full
performance of the Engineering practice.

Obtaining such grounding is the primary purpose of Mauá
School of Engineering. The School’s Electric Engineering
course also provides students with the opportunity to choose
those areas most suiting their personal interests, as well as
the proper timing to opt for one of its four course emphases:
Electro-technics, Computing, Telecommunications, and
Electronics, all of them comprising graded specialization until
the course completion.

The course’s last year includes subjects designed to meet the
labor market most urgent demands, as well as students’ needs
in their early professional life and Supervised Internship
programs. In the night course, these subjects are taken during
the last two school years.

Certain critical aspects underlying the course - such as
teamwork – are particularly emphasized with the Final
Graduation Work. On the following pages, you will become
acquainted with the myriad of projects developed that seek to
reproduce – in an academic environment – integrated study-
and project-related activities, which are usually performed by
teams and are common practice in the professional market to
be faced by newly graduates.

PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA
Coordinator of Electric Engineering Course
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ENGENHARIA ELÉTRICA
É de conhecimento geral que a Engenharia Elétrica evolui
muito rapidamente. Suas criações permeiam nossas vidas e é
comum e compreensível que as pessoas nem se dêem conta
disso; no entanto alguns minutos de séria reflexão tributam-
lhe o devido valor.

É nesse contexto que se delineia o desafio do ensino da
Engenharia: Como, num período de cinco ou seis anos, formar
com responsabilidade (e não apenas informar) um estudante
para qualificá-lo a desempenhar atividades em área tão
dinâmica?

A tentação de apresentar-lhe apenas as tecnologias mais
recentes resultaria em fracasso; o consenso dos educadores
da área é exatamente o de concentrar esforços em ensinar
como raciocinar e organizar as idéias, como analisar
problemas, como encaminhar soluções criativas e como
aprender continuamente por si próprio antes de qualquer
trabalho em equipe. Assim forma-se a base que dará
sustentação para o exercício pleno da Engenharia.

A obtenção dessa base é o principal objetivo da Escola de
Engenharia Mauá. O seu curso de Engenharia Elétrica oferece,
ainda, ao alunoa oportunidade de escolher áreas mais
voltadas para o seu campo de interesse pessoal e o momento
de optar por uma de suas quatro ênfases: Eletrotécnica,
Computação, Telecomunicações e Eletrônica. Em todas elas há
uma especialização progressiva até seu final.

Na última série há disciplinas planejadas para seu conteúdo
ser de acordo com as demandas mais urgentes do mercado de
trabalho, nas necessidades dos alunos em suas iniciações
profissionais e em Estágios Supervisionados. No caso do curso
noturno, essas disciplinas estão presentes nas duas últimas
séries.

Aspectos importantes como trabalho em equipe são parti-
cularmente aprofundados com a realização do Trabalho de
Graduação, durante a última série do curso. As páginas
seguintes mostram a variedade dos projetos aqui realizados
que procuram reproduzir, ainda em ambiente acadêmico, as
atividades de estudo e projetos integrados, ordinariamente
realizadas em equipe, tais como as encontradas com
freqüência no ambiente profissional em que deverá ingressar
o(a) profissional recém-formado(a).

PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA
Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica
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Automação de ensaios com
antenas e compatibilidade
eletromagnética
O objetivo deste trabalho é a automação para facilitar os ensaios
com antenas e aumentar a confiabilidade na obtenção e tratamento
dos dados.

Poderão ser realizados três ensaios:

- alinhar Antenas, cujo objetivo é o de posicionar automaticamente o
mastro maior numa altura em que a potência recebida pela antena no
Mastro Menor tenha o valor máximo;

- diagramar a Irradiação - este ensaio é realizado para se obter o
diagrama de irradiação de uma antena colocada no mastro Menor. O
Mastro Menor tem a capacidade de girar 360º, permitindo plotar um
diagrama de irradiação e

- verificar a Compatibilidade Eletromagnética - ensaio feito com o
Mastro Maior. Seu objetivo é o de analisar uma fonte de ruído.

Antigamente, esses ensaios eram feitos manualmente, e eram precisos
dois ou mais operadores para a realização dos testes. A configuração
dos equipamentos, tais como analisador de espectro e gerador de
sinais, era feita manualmente, podendo gerar erros. Neste trabalho,
essas configurações são feitas por meio de um software, pelo qual se
terá todo o controle, no intuito de minimizar erros humanos.

São utilizados dois mastros de projetos anteriores, nos quais foram
feitos ajustes na sua parte mecânica; desenvolveu-se um software

capaz de receber as informações dos ganhos durante o ensaio e
apresentá-los sob a forma gráfica.

O único trabalho do operador responsável pelo ensaio é o de fixar as
antenas nos mastros e conectar os cabos nos respectivos equipa-
mentos para, então, começar a fazer os ensaios no microcomputador.

A placa de circuito impresso foi projetada em módulos, nos quais se
pode encontrar o Módulo do Microcontrolador AVR, Módulo de
Sensores, Módulo de Relés, Módulo do Motor de Passo do Mastro Menor
e Módulo de Potência do Mastro Maior, o que facilita a inclusão de novos
módulos de controle e expansão de novos equipamentos.

Para se realizar o controle dos dois mastros, optou-se por usar um
microcontrolador programável devido à facilidade e praticidade de
operação.

Alexandre Del Col de Sousa

Fábio Marques Silva

Marcel Steluti

Humberto Tadashi Tsubamoto

Douglas Koja

Prof. Augusto Carlos Pavão

AUTOMATIZATION OF ANTENNA TESTS AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The purposes of this senior thesis work are to automate tests with
antennas and to improve the retrieving of data and treatment
reliability.

Three tests could be carried out:

- Antenna Alignment: automatically align the higher mast to level
where the power received by the antenna installed on the lower mast
reaches the maximum value;

- Radiation pattern: obtain the radiation pattern of an antenna installed
on the lower mast. The lower mast can have a 360º rotation, thereby
permitting the plot of a radiation pattern;

- Electromagnetic Compatibility: - involves the higher mast. The
objective of this test is to analyze a given noise source.

Previously, these tests were manually performed, in which at least two
operators were required to conduct the tests. Also the equipment
items, such as the spectrum analyzer and the signal generator were
manually set, which could result in errors. Currently, these

configurations are software-operated, where all controls are deployed
to minimize human errors.

Two masts of previous projects were used, and adjustments of
mechanic parts were carried out; a software program was developed
to receive the information about the gains during the test and present
them in graphic form.

The only work required from the operator in charge of the test is to put
the antennas on the masts and connect the cables into the respective
equipment parts; after that, the tests may be started in the PC.

The Printed Circuit Board was designed in modules, where the AVR
Microcontroller Module, the Sensors Module, Relay Module, StepMotor
Module of the lower mast, and the Power Module of the higher mast
can be found. This eases inclusion of new control modules and new
equipment expansion.

To control both such masts, the use of a programmable microcontroller
was chosen due to its easy and practical operation.
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Conexão – com o mundo por
meio da tecnologia Bluetooth
A tecnologia Bluetooth é um padrão de comunicação sem fio, de
curto alcance e baixo custo. Com o uso do Bluetooth, os usuários
podem conectar uma ampla variedade de dispositivos de computação
e telecomunicações sem a necessidade de conectar cabos de ligação.

Este projeto tem como objetivo não só avaliar a tecnologia Bluetooth

de acordo com a especificação, por meio de experimentos práticos em
kits de desenvolvimento, considerando-se suas características e
limitações, como também desenvolver aplicações que possibilitem a
transmissão de dados e vídeo entre dois computadores com qualidade
de serviço assegurada, podendo ser aplicado em vários ambientes,
como:

- download de arquivos e streams de vídeo;

- vídeo-conferência;

- treinamento corporativo com conteúdo multimídia em tempo real;

- vídeo sob demanda;

- sistemas de segurança para monitoramento de pessoas, usando-se

 transmissões de vídeo tempo real.

BLUETOOTH TECHNOLOGY WORLDWIDE CONNECTION

The Bluetooth technology is a low-cost standard wireless commu-
nication for short-range applications. People can easily connect a wide
range of different hardware and telecom devices using Bluetooth
wireless technology.

The objective of this project is to evaluate the Bluetooth technology
specifications via ‘hands-on’ experiments with development kits to
understand its features and limitations, as well as to develop
applications that enable high-quality data and video transmissions
between computers. By way of illustration, this application could be
used as follows:

- Video streams and archive download;

- Video conference;

- E-learning and e-training with real time video;

- Video on demand; and

- Security systems for the monitoring of persons using real time video
transmissions.

Denylson Grazioli Machado
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Controle automático de fator de potência com o uso
de microcontrolador

Controle automático de temperatura

Este trabalho tem por finalidade apresentar um projeto de um sistema de
controle microprocessado que mede o ângulo de defasagem entre a tensão
e a corrente da rede elétrica, mostra em display o fator de potência e aciona
bancos de capacitores com o objetivo de corrigir automaticamente o fator
de potência. Conforme a demanda em tempo real, ele mantém o fator de
potência dentro dos limites estabelecidos pela concessionária de energia
elétrica. Este sistema apresenta excelentes vantagens em relação aos
sistemas convencionais de controle que usam contatores.

O projeto basicamente se constitui de um microcontrolador, circuitos
detectores de zero de corrente e tensão, display, circuito de disparo (relês
de estado sólido) e um banco de capacitores. Os detectores enviarão
sinais em forma de pulsos para o microcontrolador que, por meio do
software, determinará o fator de potência pela defasagem entre a tensão
e a corrente e mostrará o valor no display. Com o valor calculado, o
microcontrolador decidirá se liga ou desliga os capacitores do banco. O
circuito de acionamento do banco de capacitores é constituído pôr relês
de estado sólido, comandados pelo microcontrolador. O acionamento dos
capacitores só ocorrerá quando o valor da tensão for zero e o seu
desligamento só ocorrerá quando o valor da corrente também for zero.

Este trabalho consiste num controle automático de temperatura de um
chuveiro por meio de sensores que controlam a sua potência em função
da temperatura externa do ambiente, e evitam que a água na saída do
chuveiro seja muito fria ou muito quente. O trabalho ainda tem, por
finalidade, a economia de energia elétrica; porém, em virtude do alto
custo do equipamento, objetivou-se seu emprego em estabelecimentos
comerciais.

O sensor registra a temperatura da água que entra no chuveiro e calcula,
assim, a temperatura mais adequada para o banho naquele momento;
um outro sensor na saída do chuveiro registra a temperatura de saída.

Isso tudo poderá ser observado num LCD que armazenará as informações
de temperatura e mostra, também, a vazão de água para que se possa
calcular o gasto de água.

SHOWER AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL

This work consists of developing an automatic temperature control for a
shower by means of sensors that control its power based on the external
temperature of the environment, thereby avoiding too hot or too cold
shower water. One of the objectives expected for this work is to save
electric power; nevertheless, given the high cost of this equipment, its use
has been directed to commercial establishments.

A sensor records the incoming water temperature and calculates the most
appropriate temperature for the bath at that moment; another sensor at
the shower exit records the outgoing water temperature.

All this information can be checked in an LCD that will store temperature
data and show the water flow, so that the water volume used – and its
cost – may be calculated.

César Ferreira de Carvalho
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Maurício Keyti Yoshida

Prof. Fabrízio Leonardi

The project consists of a microprocessor, voltage and current detector
circuits, LCD display, a trigger circuit (solid state relay) and a capacitor
bank. The detectors send pulsed signals to the microprocessor,
programmed to calculate the power factor by the displacement angle
between voltage and current, sending the real value to the display. The
microprocessor decides if it will switch on/off the capacitor bank. The
capacitors will be turned on only when the voltage value becomes zero, and
it will be turned off only when the current value becomes zero.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROL USING A MICROPROCESSOR

The purpose of this work is to describe a microprocessor control system
witch measures the displacement angle between voltage and current
across the a/c line, displays the power factor in a LCD and fires capacitor
banks, automatically correcting the power factor. According to the
real-time demand, it maintains the power factor within the limits
established by the electric power distribution company. This system is
more advantageous than the conventional system control that makes use
of contactors.

Diogo Luiz Tomé Alves

André Custódio Banzato

Eduardo Chusyd

Daniel Picarelli Roseira

Prof. Rodrigo Cutri

Prof. Nilson de Lucca



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

61

Despensa eletrônica
Hoje, a falta de tempo faz com que o homem necessite de novas
tecnologias para o auxiliarem e diminuírem o tempo gasto com tarefas
domésticas, entre elas, a de supervisionar a despensa de casa.

Para jovens casais que trabalham, pessoas que moram sozinhas e donas-
de-casa que precisem de um auxilio para controlar a quantidade de
alimentos em casa, este trabalho oferece sugestões que podem servir de
solução mais eficaz para seus problemas.

No trabalho, cria-se um programa que faça o controle de estoque de uma
despensa residencial, ou seja, controla o que está sendo consumido a
partir do momento em que a compra é efetuada no supermercado. A
entrada dos no software é realizada por intermédio da leitura do código
de barras que ficarão armazenados no estoque até que alguém o retire da
despensa e o passe novamente pela leitora .

A lista de estoque conterá todos os produtos que foram registrados
alguma vez, mesmo que na despensa conste como zero unidade.

O usuário criará uma lista-padrão com a quantidade mínima desejada
para cada produto. A partir dessa lista será gerada uma lista de compras
com os produtos em falta ou os que já atingiram a quantidade mínima.

Essa lista de compras será passada por e-mail para o supermercado que,
mediante pagamento, fará a entrega das mercadorias na casa do cliente,
o que reduzirá, naturalmente, o trabalho de:

- tirar o produto da prateleira e pôr no carrinho;
- tirar do carrinho e colocar diante do caixa;
- colocar o produto na sacola;
- pôr no carrinho novamente as mercadorias;
- passá-las do carrinho para o porta-malas do carro;
- transferi-las para o elevador (se o cliente morar em apartamento);
- retirá-las do elevador;
- levá-las para dentro de casa;
- tirá-las das sacolas;
- guardá-las na despensa.

O mecanismo proporcionará economia de tempo e de trabalho ao cliente.

A lista de compras também poderá ser enviada para o palmtop do cliente,
no formato de relatório ou ainda poderá ser impressa, caso o cliente não o
possua. Aqueles clientes que desejarem ir ao supermercado fazer suas
compras, poderão servir-se da mesma lista impressa.

Para que o projeto fosse realizado, foram necessários um laptop, uma
leitora de código de barras, um palmtop e um servidor para
gerenciamento de clientes e produtos.

O servidor fica locado no supermercado, onde recebe dados, ou seja, a
lista de compras por e-mail. O computador localizado na despensa
poderá ser ligado ao palmtop que receberá uma listagem de compras
sob o formato de relatório, com os produtos em falta na despensa. A

entrada ou saída de produtos é feita ou por intermédio do leitor de
código de barras que estará conectado ao computador da despensa, ou
com a ajuda do teclado, caso o leitor não reconheça o código do produto
ou a embalagem tenha sido extraviada.

Se a opção do usuário foi pela tela touchscreen, deverá haver uma
caneta de toque ou um cuidado extra para que a tela não seja tocada
com a mão molhada.

Uma restrição encontrada neste projeto está em não se saber se algum
produto foi retirado da despensa sem ser passado pelo leitor de código
de barras. Uma solução que se desenhou para evitar ou corrigir a
restrição consistiu em se gerar uma senha a qual apenas o dono da casa
conheceria e com ela tivesse acesso para alteração da lista de estoque.

Para o uso do mecanismo, deverá ser utilizado um computador Pentium II
ou superior, com 128Mb de memória RAM e 5GB de HD. O palmtop poderá
ser de qualquer marca e modelo, desde que sincronize uma pasta
chamada palm no diretório-raiz. A leitora de código de barras poderá ser
de pistola ou de mesa.

O banco de dados foi implantado no Microsoft Access. O programa foi
desenvolvido em Delphi 6. Ao selecionar-se uma opção na interface do
usuário o programa busca qual tabela foi escolhida, trazendo-a para o
Delphi tornando assim mais fácil a manipulação dos produtos.

Para simular-se o servidor do supermercado utiliza-se o Windows 2003
Enterprise Edition RC1.

A leitora de código de barras foi utilizada para se incluírem ou excluírem
os produtos do banco de dados.

ELECTRONIC STORAGE CUPBOARD

Given the time restraints of today’s life, people demand new
technologies to help them reduce the time spent with household jobs,
such as checking storage cupboard supplies.

This work is intended to provide an effective solution for young working
couples, one-person households, and housewives who need help to
control the quantity of food products at home.

This work comprises a residential cupboard supply stock control program,
i.e., software that keeps track of food product consumption from the time
a supermarket purchase is made. When a product is stored, its data are
fed into the software via bar code reading; when someone takes it out
from the cupboard, the product should be again submitted to the software
bar code reader, which writes it off the stock.

The stock list will store data about all products once recorded, even if no
units of a given product are available.

The user may create a standard list with the minimum quantity desired
for each product. This list will enable generation of a shopping list with
products not available at the moment or available at a minimum level.

This shopping list will be sent by email to the supermarket which, after
payment, will deliver the goods to the customer’s address, thereby saving
valuable time that would have been spent with the following tasks:

- taking the product out of the shelf and putting it in the cart;
- taking it from the cart and putting it on the supermarket’s cashier belt;
- putting the product in the supermarket bag;
- placing the goods back in the cart;
- taking them from the cart in the car trunks;
- transporting them to the elevator (if the customer lives in an
apartment);
- taking them out of the elevator;
- getting them home;
- taking them out of the bags; and finally,
- storing them.

Alternatively, the shopping list may be sent to the customer palmtop. A
printed list may be generated for those customers who wish to do their
supermarket shopping on their own.
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O objetivo deste trabalho é o de controlar um dispositivo
eletromecânico por meio de comandos vocais, utilizando-se a
tecnologia de reconhecimento de voz.

Para o reconhecimento de voz, empregou-se a tecnologia DSP, tendo
como base o trabalho de graduação intitulado “Reconhecimento de Voz
Utilizando um DSP”, de 2002. Esse trabalho valeu-se da tecnologia DSP
para reconhecer comandos vocais simples, acionando leds para indicar
o reconhecimento de cada comando. Neste trabalho, aumentou-se o
banco de dados do sistema de reconhecimento de voz, e ampliaram-
se, com isso, os resultados

Embora o sistema possa ser adaptado para uso em qualquer dispositivo
eletromecânico, foi escolhido um manipulador eletromecânico, tendo
em vista a possível aplicação por deficientes físicos. O manipulador foi
controlado utilizando-se a tecnologia PsoC, com recursos que facilitam
a integração do sistema de reconhecimento de voz e do manipulador,
como a presença de blocos RS232 integrados ao processador.

Neste trabalho, pretendeu-se enfocar uma aplicação prática à
tecnologia de reconhecimento de voz por DSP, já apresentada no
trabalho “Reconhecimento de Voz Utilizando um DSP”. Assim, a maior
parte deste trabalho foi feita com base na comunicação do sistema de
reconhecimento de voz com o processador PsoC e no controle do
manipulador. Foram executadas, no dispositivo de reconhecimento de
voz, somente as modificações necessárias para melhorar seu
desempenho, de acordo com sugestões apontadas na redação do
trabalho de 2002, para adaptá-lo ao uso proposto, ou seja, controlar o
manipulador eletromacânico.

VOICE-CONTROLLED ELECTROMECHANIC DEVICE

The objective of this senior thesis work is to control an electrome-
chanic device by using voice recognition technology.

The voice recognition was implemented through DSP technology, based
on the senior thesis work entitled “Voice Recognition Using a DSP”,
2002. That work relied on the DSP technology to recognize simple voice
commands, activating leds to indicate the recognition of each
command. For the work presented herein, we increased the voice
recognition system database, improving its performance.

Although the system can be adapted for use in any electromechanic
device, an electromechanic manipulator was selected to extend its use
to physically handicapped people. The manipulator was controlled
using the PsoC technology, which includes capabilities that made the
voice recognition system and the manipulator integration easier, such
as the existence of processor-integrated RS232 blocks.

This work concentrated on a practical application of the DSP-based
voice recognition technology, already presented at the “Voice
Recognition Using a DSP” paper. Accordingly, most of the work was
carried out based on voice recognition system communication with the
PsoC processor and the manipulator’s control. The voice recognition
device has been modified where needed to improve its performance
according to the 2002 work suggestions, so as to have it adapted to
the proposed use, i.e., controlling the electromechanic manipulator.

Dispositivo
eletromecânico
controlado por voz
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Ensaio automatizado
de transformadores

Este trabalho objetiva desenvolver um equipamento seguro e de boa
eficiência, capaz de levantar as características elétricas e de
desempenho de transformadores trifásicos, por meio de ensaios
automatizados.

Das diversas formas de se realizar a automação desses testes, optou-
se pela utilização de um método flexível, ou seja, algo que, por meio
de alterações de software e da adaptação de alguns periféricos
dedicados, se pudesse encontrar diversas aplicações dentro de
sistemas de distribuição elétrica, com o monitoramento e controle de
seus parâmetros por meio de estação local ou remota por modem,
rede, rádio-freqüência, linhas de fibra óptica ou wireless modems. Esse
sistema automatizado pode gerar inúmeras oportunidades de aplicação
em processos de automatização nos ramos industrial, comercial e
residencial.

O projeto consiste num painel elétrico de potência onde estão
instalados os contatores tripolares, Transformadores de Corrente (TC),
medidor digital de sistemas de distribuição elétrica - IQ 200,
Controlador Lógico Programável (CLP) D320 da Cutler-Hammer, fontes
de alimentação e o Master INCOM Network Translator II.

Os ensaios executados automaticamente pelo equipamento são:

- Ensaio em Vazio: neste ensaio obtém-se a relação de espiras e as
perdas no ferro do transformador;

- Ensaio em Curto: neste ensaio obtém-se a impedância percentual e
as perdas nos fios dos enrolamentos primário e secundário quando o
transformador opera em plena carga.

- Ensaio em Carga: neste ensaio obtém-se a regulagem do
transformador.

AUTOMATED TEST FOR TRANSFORMERS

The purpose of this work is to develop reliable and safe equipment
able to measure the performance and electrical characteristics of three-
phase power system transformers, performing open and short-circuit
tests automatically.

From the various ways in automating these tests, we decided for a
flexible method ensuring many different applications in electrical
distribution systems. By just replacing some dedicated peripheral
devices and adapting the software, this equipment leads to complete
and accurate electrical measurements and system control in a local
station or through a remote station connected by dial-up modems,
network, fiber optic line drivers, radio frequency or wireless modems.
This equipment is thus applicable to industrial, residential or
commercial automation processes.

The project is based on a power electric panel including three-pole

contactors, current transformers, electrical distribution system digital
meter (IQ200), Programmable Logic Controller (PLC) D320 (Cutler-

Hammer), master INCOM network translator II and power supplies, all
assembled in a electrical power panel.

The equipment thus developed, automatically performs the following
tests:

- Open-circuit test: from this test we obtain the transformer turns
ratio and its core losses.

- Short-circuit test: this test is used to determine the percent
impedance and the copper losses in the primary and secondary
windings when the transformer is operating full-load.

- In load test: it is used to determine the voltage regulation on the
secondary side.
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Estudo da viabilidade de implementação
de um modem digital em arquitetura altera

Estudo e desenvolvimento
de aplicação CRM num

ambiente industrial

Este projeto visa contribuir com a análise e implantação de

processamento digital de sinais aplicado a componentes programáveis

como FPGA (Field-Programable Gate Arrays) e CPLD (Complex

Programmable Logic Device), utilizando programação VHDL.

Com base em conceitos de comunicação digital, discutiu-se a

viabilidade de implantação de algoritmos em ponto fixo, propondo-se

alternativas para minimizar a ocupação e maximizar o desempenho da

comunicação digital.

FEASIBILITY STUDY OF A DIGITAL MODEM
IMPLEMENTATION USING ALTERA ARCHITECTURE

The primary purpose of this project is to implement digital signal

process algorithms in programmable components like FPGA (Field-

Programable Gate Arrays) and CPLD (Complex Programmable Logic

Device) using VHDL pogramming language.

Using digital communications concepts, we have discussed the

feasibility of fixed-point algorithm implementations, proposing

alternatives to minimize occupancy and maximize performance.

Com a globalização e o acirramento da competição industrial em todos

os mercados mundiais, os consumidores deparam com uma grande

variedade de marcas e opções para os mesmos produtos e serviços.

Se o número de consumidores se mantiver estável, passa a ser

estratégico para as corporações oferecer produtos e serviços com

demanda efetiva e mercados consumidores fiéis a sua marca ou produtos.

Esse novo panorama global altera drasticamente as áreas de Marketing,

de Administração e da Engenharia de Produto das empresas, que

precisam de dados sólidos e coerentes sobre quais produtos ou serviços

vão apresentar demanda num futuro próximo, ou seja, que características

os produtos ou serviços devem possuir e oferecer para que o consumidor

se interesse por adquiri-lo.

Uma das respostas a esse desafio, que vem sendo implantado nos últimos

anos é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, cujo acrônimo

em inglês é CRM (Customer Relationship Management).

STUDY AND DEVELOPMENT OF A CRM APPLICATION IN AN
INDUSTRIAL ENVIRONMENT

The globalization phenomenon, combined with stronger industrial

competition in worldwide markets has led consumers do come across a

great variety of brands and alternatives for the same products and

services.

Once a steady number of consumers is reached, it becomes strategic for

corporations to offer products and services effectively demanded by the

market and to have consumers loyal to the company’s brand or products.

This new global scenario dramatically changes the companies’ Marketing,

Administration and Product Engineering areas, which need sound,

coherent data about what products or services will be demanded in a near

future. This will ultimately determine what features products or services

should have so that the consumer may be interested in buying them.

One of the responses to this challenge, implemented in the last years, is

the so-called CRM - Customer Relationship Management, which will be

assessed in our work.
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Forno para processo
térmico rápido

Os processos térmicos para lâminas de material semicondutor,

utilizados na indústria de circuitos integrados, vêm sendo aprimorados,

de maneira que novas técnicas, como a de Processo Térmico Rápido

apresentada neste trabalho, têm sido amplamente pesquisadas e

aplicadas em diversas etapas do processo de microfabricação.

Este trabalho possui como alvo o desenvolvimento de um controlador

com ênfase na atuação num sistema de processo térmico rápido

acadêmico, efetuado por meio de um computador pessoal com o uso

da técnica de controle PID digital para o processo de aquecimento. Isso

se constitui numa solução de baixo custo para a indústria de

microeletrônica e num equipamento didático de grande importância

para o estudo de microfabricação.

AN OVEN FOR FAST THERMAL PROCESS

The thermal processes used in the Integrated Circuits Industry for

semiconductor material waffers treatment have been improved with

new techniques, such as the Fast Thermal Process presented in this

work. This new technique has been widely researched and applied in

many micro manufacturing process stages.

The objective of this work is to develop a thermal controller to be used

in a Fast Thermal Process system. The heating process is controlled

by a Personal Computer with a digital PID control technique. The

project presented herein is a low cost solution applicable to the

microelectronics industry, being also usable as educational-purpose

equipment for micro manufacturing studies.
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Implantação de controle de velocidade de um motor
DC por meio de técnicas de controle modernas

DC MOTOR SPEED CONTROL VIA UP-TO-DATE CONTROL TECHNIQUES

O objetivo deste trabalho é obter o controle de velocidade de um
motor DC, com limitação da corrente, realizado por meio de uma placa
de aquisição de dados.

A idéia básica do trabalho envolve:

- utilização da placa de aquisição de dados (placa da Advantech) – por
meio desta placa realiza-se efetivamente o controle da velocidade do
motor DC, com sinal recebido por meio do tacogerador que serve como
parâmetro para este controle;

- software (software Genidaq) utilizado para a criação do compensador
PI – o sinal recebido pela placa por meio do tacogerador alimenta o
software que realiza a compensação da tensão e corrente para que se
possa obter o controle de velocidade do motor;

- circuitos de Proteção – acopladores ópticos (Circuito Integrado
6N135): os circuitos de proteção impedem que correntes reversas que
ocasionalmente possam ocorrer no funcionamento do sistema atinjam
a placa de aquisição de dados. Os circuitos de proteção foram
colocados entre a placa de aquisição e o restante do circuito eletrônico
e também entre o TCA785 e a ponte L298 (descritos a seguir). Uma
outra forma de proteção utilizada foi um potenciômetro entre a saída
do tacogerador e a entrada da placa de aquisição de dados;

- circuito de Transistores: este circuito ligado diretamente à saída da
placa de aquisição (ou seja, alimentado diretamente pelo sinal já
compensado pelo software) tem como finalidade definir o sentido de
rotação do motor;

- TCA785: circuito que utiliza o componente para a geração do sinal
PWM – servirá como forma de se controlar a variação de tensão que
chega ao motor, e, conseqüentemente, sua velocidade de rotação.Este
circuito está alimentado também diretamente pela placa de aquisição
de dados e gera o sinal PWM que alimenta a ponte L298;

- L298: por meio deste componente, é possível realizar-se a
alimentação da tensão do motor controlando a velocidade, acelerando
ou freando. Combinado ao circuito de transistores, o motor então
funciona nos quatro quadrantes, com aceleração e frenagem e no
sentido direto e reverso;

- motor DC: o objeto de estudo do trabalho. Como descrito, ele é
alimentado por meio do sinal da ponte que define a sua velocidade de

rotação e o sinal do circuito de transistores que define o sentido de
rotação. Do tacogerador (acoplado ao motor) sai o sinal que realimenta
a placa de aquisição de dados para que se possa fazer a compensação
do sinal, o que possibilita, mesmo com o aumento da carga utilizada
no motor, manter-se a velocidade, e alcançar, com isso, o objetivo do
trabalho.

A intenção de se desenvolver este estudo de controle de velocidade de
um motor DC está em ser um acionamento ainda largamente utilizado
na indústria, como nos processos de bobinamento de papel, na
laminação das indústrias siderúrgicas e de alumínio, ou para o
acionamento de veículos de tração, tais como trens elétricos, carros de
metrô, entre outros. Outras aplicações importantes para ele são os
acionamentos automotivos e servomotores de corrente contínua.

- TCA785: a circuit which uses the component for PWM signal
generation – a way to control the change in motor voltage, and,
therefore, its rotation speed. This circuit is also directly fed by the
board and generates the PWM signal that feeds the L298;

- L298: this component enables the motor voltage input by controlling
the speed, i.e., speeding up or slowing down;

- DC motor: the subject of this work. The motor is fed by the L298
signal that determines rotation speed, and the transistor circuit signal
that determines the rotation direction. The tachometer coupled with
the motor sends out the signal that feeds the data acquisition board for
signal offsetting, which allows speed to be maintained (even by
increasing the motor load), thereby attaining the proposed objective.

The purpose of a DC motor speed control study lies in the fact that this
is still largely used in the manufacturing industry, in such processes as
paper coiling, steel and aluminum plate rolling, or to operate traction
vehicles such as, among others, electrical trains and subway cars.
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The purpose of this work is to control the speed of a DC motor by
electric current limitation through a data acquisition board.

The work basically entails:

- using an Advantech data acquisition board, which effectively controls
the DC motor speed via signals received from the tachometer used as
a control parameter;

- Genidaq software for PI offsetting device – the signal received by the
board through the tachometer feeds the software, which offsets
voltage and current, thus controlling the motor speed;

- Protection circuits – optical couplers (6N135 Integrated Circuit):
protection circuits prevent any reverse currents from affecting the data
acquisition board. Such circuits were placed between the acquisition
board and the remaining electronic circuit and also between the
TCA785 and the L298 component (described below);

- Transistors circuit: directly connected to the acquisition board output
(i.e. directly fed by the software-offset signal), this circuit determines
the direction of the motor rotation;



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

67

Informatização do ensino “aplicação 3E”

Integração de soluções para controle de acesso

A 3E application (Electronic Educational Enviroment), serve-se da
tecnologia para o desenvolvimento de uma solução que possa auxiliar
alunos a se manterem a maior parte do tempo concentrados em suas
atividades, e, com isso, trazer resultados positivos para o processo de
aprendizagem. Para os professores, também se verificam muitos
resultados positivos como: a economia de tempo, a criação de um
ambiente em sala mais dinâmico para possibilitar a alunos e
professores uma comunicação bidirecional, e permitir interações e
discussões interpessoais.

Todas essas hipóteses são desenvolvidas com o auxílio desse software,
que tem como características técnicas uma arquitetura eletro-
computacional de digitalização de escrita e sua interação com
softwares e mídias diversos. Essa interação torna possível o acesso a
arquivos por meio da internet; o processo de aprendizado torna-se
flexível do ponto-de-vista do aluno e introduz-se o conceito de ensino a
distância.

COMPUTER-BASED EDUCATION – ‘3E APPLICATION’

The 3E application (Electronic Educational Environment) relies on the
technology to develop a solution that may help students keep
concentrated on their activities most of the time, thus yielding better
results to the learning process. Teachers also enjoy several benefits like
saving valuable class time, creating a more dynamic environment that
eases two-way communication, and opening up opportunities for
further interaction and direct personal discussions.

All this is supported by the 3E software, the technical capabilities of
which include an electronic and computational architecture of
handwriting digitalization and its interaction with third-party software
and other media. Such interaction enables file access over the Internet,
which makes the learning process more flexible by introducing the
concept of digital learning.

Daniel de Almeida Forte
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O objetivo deste trabalho é a integração de soluções para controlar e
gerenciar acessos a estacionamentos.

O projeto consiste na utilização de softwares de processamento de
imagens e supervisório, que interpretam e processam imagens
coletadas no estacionamento, e geram uma interface amigável para
facilitar o tratamento das informações, realizar o controle logístico de
estacionamentos e simplificar a interface com o usuário final.

Destacam-se no projeto a grande flexibilidade dessas soluções, com
possibilidade de aplicação em diversos campos, além de controlar
estacionamentos (como os de entrada de pessoas e de processos
industriais) e a sua capacidade de promover a redução de custos em
diversas atividades relacionadas com o sistema.

INTEGRATED ACCESS CONTROL SOLUTIONS

The objective of this work is to create integrated solutions for
controlling and managing access to parking lots.

The project comprises the use of two software programs: image
processing software and automation software. Such software will
process images from a parking lot, creating a friendly interface that
makes data treatment easier, controls parking lot logistics, and
streamlines the interface with final users.

Flexibility and cost effectiveness are the main strengths of this project,
which is applicable not only to parking lots but also to gateway and
industrial process controls, among other uses.
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O histórico da eletrificação rural no Brasil foi marcado, entre outros
aspectos, pelos altos custos das redes de distribuição rural, que
inviabilizaram a conexão do morador rural de baixa renda ao sistema,
agravando a pobreza e a distância da cidadania plena.

A adoção de sistemas simplificados de redes de distribuição rural e a
otimização dos projetos são fatores essenciais para se reduzirem os
custos de ligação e viabilizarem ao morador rural o acesso à
eletricidade.

A grande maioria só será beneficiada por um programa de eletrificação
rural que adote soluções tecnológicas de baixo custo após um arranjo
institucional diferente dos atuais. Tal objetivo é negado por três
instâncias: num primeiro momento, pela política econômica do Estado,
pouco sensível aos anseios dos produtores pobres; em outro momento,
pela concessionária, sempre com problemas mais urgentes e clientes
mais importantes; e, finalmente, pela Engenharia de distribuição,
voltada para a excelência e avessa às simplificações tecnológicas
necessárias.

O Sistema Monofilar com Retorno a Terra - MRT, um sistema simplificado
de distribuição de energia elétrica, dá ao proprietário rural o acesso à
energia com baixos custos e programas de eletrificação rural.

SINGLE TRANSMISSION LINE WITH GROUND RETURN

The rural electrification history in Brazil has been affected, among
other aspects, by the high costs of the rural distribution networks,
which rendered the connection of low-income farmers and peasants to
the system unaffordable, worsening poverty and the distance from full
citizenship.

The adoption of simplified systems of rural distribution networks and
the optimization of projects are critical factors to reduce connection
costs while granting rural workers access to electricity.

The majority of these workers could only benefit from a rural
electrification program if low cost technological solutions were adopted,
in accordance with an institutional arrangement different from that
currently in force. This objective is ultimately denied in three stages.
First, by the government’s economic policy, barely oriented at meeting
the requirements of low income rural producers. Second, by the electric
power distributors, always facing more urgent problems and more
important clients. Third, by the distribution sectors of those companies,
which are directed towards engineering excellence but keep away from
technological simplifications required.

The Single Line with Ground Return – SLGR, a simplified power
distribution system, offers the rural owner electric power access
through low costs and rural electrification programs.

Linhas de transmissão monofilar com retorno a terra
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Micosis – módulo inteligente de controle de sistemas

Microcentral hidrelétrica
As características elétricas de um sistema que se baseia em gerador
de indução e opera isolado da rede elétrica são melhoradas por meio
da associação com um controlador PWM (integrado) alimentado em
freqüência. O controlador possibilita a melhoria do comportamento do
sistema em diversos aspectos, como regulagem de freqüência,
estabilidade de tensão. A estratégia de operação do sistema consiste
em fixar a freqüência síncrona do gerador de indução por meio do
controlador PWM. O resultado obtido é o de que o sistema é capaz de
gerar tensões trifásicas reguladas.

HYDROELECTRIC MICROCENTRAL

The electrical characteristics of an induction generator based system
isolated from the power line are improved through the association with
a PWM frequency-source controller. The electronic controller enables a
better system behavior in many aspects, such as frequency regulation
and voltage stabilization. The system operation strategy consists of
maintaining constant synchronous frequency of the induction
generator via the PWM controller. The result obtained shows that the
system is an effective source of regulated three-phase voltages.
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A proposta do presente trabalho é a do desenvolvimento e
montagem de um módulo capaz de controlar o acionamento de
equipamentos eletro-eletrônicos em função do tempo, conforme
listagem de comandos previamente organizados em sua memória.

Cada acionamento será executado no horário estabelecido pelo usuário
que, por meio de um PC, poderá inserir as informações relevantes. O
módulo será instalado entre o cabo de alimentação do equipamento a
ser comandado e a fonte de alimentação (tomada), controlando a
energia fornecida ao equipamento comandado, abrindo e fechando o
circuito conforme acionamento necessário.

A automação de tais equipamentos traz diversas facilidades para o
homem, seja em tarefas contínuas ou freqüentes, porém o preço e a
complexidade de uma automação realmente útil limitam sua utilização.
Muitas vezes é mais fácil utilizar manualmente um equipamento,
mesmo que diversas vezes num período, do que implantar um sistema
que automatize o processo.

Nesse cenário buscou-se o desenvolvimento de um equipamento de
fácil implantação, instalação e utilização, que permita que diversas
tarefas realizadas freqüentemente por uma pessoa possam ser
automatizadas facilitando a vida de quem as desenvolve e permitindo
ainda economia em tempo, consumo de energia e de dinheiro.

MICOSIS – INTELLIGENT MODULE FOR SYSTEMS CONTROL

The purpose of this work is to develop and assemble a module able
to control electro-electronic equipment on/off functions over time. The
user must be able to configure the time of the on/off actions in his/her
PC and upload the information onto the MICoSis Module.

The module has a PIC Microcontroller and a RTC – Real Time Clock Chip
that is responsible for the time and calendar information. The module
controls the equipment items (such as TVs, radios and lights) by its
energy cable.
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No wonder that such equipment automation makes routine or frequent
task management easier, however, the price and complexity of a really
useful automation capability eventually restrain its use.

In this connection, we pursued developing an easy-to-install, user-
friendly device that allows people to get routine tasks automated and
obtain significant time, money and energy savings.
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Modelamento de sistemas de controle
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma técnica de
simulação de sistemas de controle com o Software PSpice® versão 7.0
da Microsim Corporation. Para tal, um sistema térmico é simulado com
um controle proporcional.

Projetou-se um circuito de controle proporcional. Em seguida, esse
circuito foi melhorado em sua parte analógica por meio de um PWM
que aciona um tiristor. Depois, analisou-se a linearidade do circuito por
meio de uma técnica de plotagem de pontos tirados do acoplamento
de modelo.

O sistema estudado é um sistema térmico, com as seguintes
características:

• variável de distúrbio: temperatura ambiente 0 ° C a 25 °C;

• capacidade do tanque: 10L;

• variável a ser medida: temperatura da água;

• setpoint: de 25 °C a 80 °C;

• tempo de ação: 30s.

Painel publicitário dinâmico
Este trabalho consiste num projeto de um painel publicitário dinâmico
para metrôs, que traz informações sobre o trajeto para os passageiros
em tempo real, e que tem a oportunidade de veiculação de publicidade
para justificar seus custos de implantação. A idéia do projeto surgiu do
interesse de trazer comodidade para os passageiros de metrô,
principalmente idosos, gestantes, deficientes e turistas. Com o sistema
em funcionamento, os usuários do metrô podem saber, a qualquer
momento, informações sobre todas as estações do trajeto (quais já
passaram, qual é a próxima, quais ainda vão passar) além de receber
aviso visual e sonoro para a preparação adequada de desembarque.

ELECTRONIC INFORMATION AND ADVERTISING BOARD

This senior thesis project consists of an electronic information and
advertising board for subway trains. The board provides passengers
with real-time information about the route, and its implementation
costs would be covered by advertisements placed on the train. The idea
for this project originated from the interest in providing comfort to
passengers, mainly the elderly, pregnant, handicapped, and tourists.
With the system in operation, passengers can check at any time
information about all stations in their route (which station is the next,
the ones where the train already stopped, and the next ones) and also
receive visual and audio alerts to prepare to get off the train.
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CONTROL SYSTEMS MODELING

The purpose of this senior thesis work is to show a control systems
simulation technique via PSPICE 7.0 software. To this end, a thermal
system is simulated with a proportional control.

A proportional control circuit was designed. Next, this circuit had its
analogic section improved by means of a PWM that activates a tyristor.
Subsequently, the circuit linearity was analyzed by the point-by-point
drawing technique taken from the model.

The subject of our study – a thermal system - has the following
characteristics:

• Environment temperature (0 °C to 25 °C);

• Tank capacity: 10L;

• Variable to be measured : water temperature;

• Setpoint: from 25 °C to 80 °C;

• Action time: 30s.



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

71

Projeto e construção de uma máquina de corte com plasma
Sabemos que a matéria pode-se apresentar nos estados: sólido
líquido e gasoso. Entretanto, há um estado chamado plasma,
conhecido também como o quarto estado da matéria. O plasma é uma
forma especial de material gasoso que conduz eletricidade. Por meio
dessa propriedade é possível que tenhamos a formação de arcos
elétricos que elevam a temperatura do gás (5000 a 50000 ºC) na tocha
de plasma, gerando o plasma. Devido à alta temperatura produzida na
tocha de plasma é possível o corte de metais com alto ponto de fusão.

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade do processo de corte-
plasma, foi utilizado um microcontrolador, que minimiza as lógicas de
controle que estarão atuando no processo de corte-plasma. A lógica de
programação baseou-se numa máquina antiga que utiliza compo-
nentes analógicos para o controle do corte-plasma. A implantação de
uma lógica digital permite flexibilizar e tornar mais eficiente o controle
das variáveis envolvidas.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PLASMA CUTTING
MACHINE

There are three states for mass: solid, liquid and gas. Nevertheless,
there is another state (the 4th state) called plasma. The plasma is a
special form of gaseous material which conducts electricity. This
property enables the creation of electric arcs and, consequently, high
temperatures (ranging from 5000 to 50000 ºC) at the plasma torch. At
such extremely high temperatures it is possible to cut metals with a
high melting point.

In order to increase accuracy of the plasma cutting process, a
microcontroller was used. This enables us to reduce the control logics
acting upon the plasma cutting process. The programming logic was
based on an old machine that used analog components for plasma
cutting controls. The implementation of this microcontroller permits
more flexible and effective controls over plasma cutting process
variables.

Gilberto Gomes Costa

Daniel Augusto Prudente Correa

Hando Ino

Prof.     João Heitor Posada de Mello Barreto

PsoC – afinador musical
Este trabalho de graduação consiste em indicar a nota musical
referente a um instrumento de corda para afiná-lo. A idéia surgiu do
interesse de se utilizar a recente tecnologia no Brasil do microcon-
trolador PsoC (Program System on a Chip) aliado à necessidade de se
ter um afinador a um preço acessível.

PSOC – MUSICAL TUNER

This senior thesis work comprises developing a device that identifies
the musical note in order to tune a musical instrument. The idea
originated from our interest in using a recent technology in Brazil: that
of the PsoC (Program System on a Chip). We were also interested in
offering a tuner at an affordable price.Tatiana Azzali

Gustavo Sukadolnik

Priscila Iskow Pereira Silva

Carlos Sergio Machado

Prof. José Carlos de Souza Junior
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Scanner espacial a laser
Laurent Lafayette Gaudin de Moraes

Luiz Henrique Perrella

Prof. José Carlos de Souza Junior

Este trabalho de graduação consiste na elaboração de hardware e
software capazes de captar dimensões de um objeto e gerar um
modelo tridimensional no computador.

O hardware é basicamente constituído por uma mesa giratória e um
pequeno canhão laser, o qual emite seu feixe através de um prisma e,
assim, projeta uma linha vertical sobre a superfície de um objeto
qualquer situado no centro da mesa.

A linha, então, realiza um movimento circular ao redor do objeto de
forma que uma câmera possa captar a imagem da deformação causada
na linha em cada ponto da superfície do objeto.

Essa informação, captada pela câmera, é então transmitida ao software

que se encarrega do tratamento da imagem a qual fornecerá os pontos
ou coordenadas espaciais que serão então unidos formando polígonos
que, por sua vez, irão gerar o modelo tridimensional no computador.

SPATIAL LASER SCANNER

This senior thesis work consists of developing hardware and software
able to capture the dimensions of an object and create a tridimensional
model in the computer.

The hardware is basically made up of a rotating table and a laser
pointer that focus its beam on a prism and projects a vertical laser line
across the surface of any object placed on the rotating table.

This laser line circles the object so that a digital camera can capture
the deformation image made by each point of the object surface.

This information is then fed into the software that handles the image,
providing the spatial coordinates or points that are united to form the
model polygons. These polygons, in their turn, will generate the 3-D
model in the computer.
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Aplicação em JAVA para a transmissão de dados multimídia com o
uso dos protocolos SIP e RTP é um trabalho de graduação voltado para
os conceitos de protocolos de comunicação e sinalização, principal-
mente em telefonia IP e aplicações de ensino a distância, temas atuais
e com grande projeção para o futuro da tecnologia.

Definiu-se, como base para o desenvolvimento deste projeto, a
utilização de sistemas abertos (multi-plataforma) e a criação de um
aplicativo que tivesse baixo custo para comercialização. Todos os
pontos-chave do trabalho, JAVA, SIP e RTP, eram temas, até então,
inexplorados pelo grupo. Antes de iniciar qualquer linha de
programação, foi necessário o estudo da estrutura e aplicabilidade dos
protocolos, e de suas integrações com a linguagem JAVA.

A principal dificuldade do projeto foi a de manter o sincronismo entre
áudio e vídeo. Áudio e Vídeo são transmitidos na rede por portas
diferentes. Dependendo do codec que se usa para transmitir áudio e
vídeo, encontra-se uma situação diferente. Percebeu-se que o JPEG foi
o melhor codec para transmitir áudio e vídeo neste projeto.

Atualmente existem diversas implementações em JAVA utilizando-se
SIP e RTP, porém não foi encontrada uma que representasse o objetivo
principal do grupo, que era a transmissão de vídeo e áudio em portas
diferentes, com sincronização perfeita e em tempo real. Esse era o
resultado esperado no trabalho e, por isso, desenvolveu-se um projeto
de Engenharia que ainda poderá ser largamente explorado em busca
de aplicações de grande emprego no mercado de comunicação.

MULTIMIDIA SERVICES USING SIP AND RTP PROTOCOLS

JAVA application for multimedia data transmission using SIP and RTP
protocols is a senior thesis work based on concepts of signaling and
communications protocols mainly applied on Voice over IP telephony
and e-learning. These are up-to-date matters with a huge projection
for the future of technology.

The basic pillars of this project were open-source systems (multi-
platform) and a low-cost, affordable application. All key points in this
project - JAVA, SIP and RTP - were issues not yet explored by the
programmers; in other words, before starting the system design, it was
necessary to study the applicability and structure of the protocols and
their integration with JAVA.

Leandro Martins Pedroso

José Edísio Rodrigues Junior

César Gomes Gonçalves

Júlio Cesar Gatti

Marcello Húngaro Bósio

Robson Marto do Prado

Prof. Everson Denis

Serviços multimídia com o uso dos protocolos SIP e RTP

The major difficulty facing the project was to keep the synchronism
between audio and video. The audio and video are played through
different network ports, and depending on the codec used, a different
situation arises. JPEG was found to be the best codec capable of
transmitting audio and video in our application.

There are a lot of SIP- and RTP-based JAVA implementations today, but
none of them had as its main objective audio and video transmission
through different ports, totally synchronized, and on a real-time basis.
This was the expected result, paving the way for large-scale
applications already to be explored in the communications market.
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Simulador de montanha-russa microcontrolado
O setor de entretenimento tem apresentado avanços tecnológicos
consideráveis nos últimos anos, principalmente nos equipamentos de
jogos e simuladores. Com o objetivo de aproveitar essa alta do
mercado de entretenimento e, ao mesmo tempo, a carência de
projetos nacionais desenvolveu-se um projeto nessa área.

O trabalho consiste num mecanismo que simula os movimentos de um
carrinho de montanha-russa, reproduzindo imagens reais por meio de
um aparelho DVD. Para a máxima sensação da realidade, utilizaram-se
recursos eletro-mecânicos e audiovisuais, como ventiladores,
trepidadores, alto-falantes e movimentos microcontrolados, tudo
sincronizado com o vídeo.

Para se obter o sincronismo da máquina, utilizou-se um sinal de
referência na saída do DVD, o qual é captado e interpretado por um
microcontrolador PIC, que define o movimento a ser executado e
controla os dispositivos de simulação.

Com isso, proporciona-se entretenimento, diversão e a sensação de
uma montanha-russa, porém em espaço reduzido, incentivando
adultos e crianças que sintam medo ou que não tenham a oportunidade
de andar numa montanha-russa real, a experimentarem essa sensação
com maior confiança.

O projeto é destinado a pessoas de todas as idades e níveis sociais, e
pode ser oferecido a estabelecimentos comerciais como: buffets,

shoppings, parques de diversão e convenções.

MICROCONTROLLED ROLLER COASTER SIMULATOR

Considerable technological advances in the entertainment area have
been observed over the last years, mainly in terms of games and
simulator equipment. Taking advantage of this market opportunity and
in view of the absence of national projects, we decided to develop a
project in this area.

This project consists of a mechanism that simulates the movements of
a roller coaster by reproducing real images using a DVD-player. To
maximize reality sensations, we used electro-mechanical and
audiovisual resources, such as fans, speakers and micro controlled
movements, all synchronized with the video.

In order to have the machine correctly synchronized, we used a

reference signal from a DVD output, which is captured and interpreted
by a PIC microcontroller, plus defining the movement to be executed
and controlling the simulation devices.

This provides users with entertainment, fun and roller coaster
sensations in an indoor place, encouraging adults and children who feel
‘frightened’ or do not have the opportunity to enjoy a real roller coaster
to try these feelings ‘safely’.

The project intends to reach people from all ages and social classes,
and may be offered to such commercial establishments as buffets,
malls, amusement parks and convention fairs.

Vinícius Luluski de Souza

Victor Cernach

Vinícius Valarini

Prof. João Heitor Posada de Mello Barreto



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT     TRABALHOS DE GRADUAÇÃO  2003SENIOR THESIS WORKS

75

Sistema de aquisição de dados

 baterias automotivas
O sistema desenvolvido neste trabalho possibilita a comunicação e
monitoramento sem fio de um dispositivo carregador de baterias
automotivas por meio da aquisição e análise dos dados transmitidos
pelo dispositivo. Valores de corrente, tensão e temperatura são
recebidos por um computador pessoal onde está instalado o software

desenvolvido que permite a interação do usuário, a visualização do
processo e a geração de relatórios de dados históricos.

Este projeto foi baseado no estudo da tecnologia Bluetooth para
transmissão de dados e o desenvolvimento de um sistema de
comunicação sem fio para dispositivos que utilizam a interface serial
RS-232 como meio de comunicação.

DATA ACQUISITION SYSTEM USING BLUETOOTH WIRELESS
TECHNOLOGY APPLIED TO A CAR BATTERY CHARGER

The system developed herein enables wireless communication and
monitoring concerning a car battery charger using data acquisition and
analysis of the transmitted data. Voltage, current and temperature
values are received by a personal computer where the developed
software is installed, allowing user interaction, process visualization
and historical data reports.

This project was based on a study of the Bluetooth technology for data
transmission, and considered the development of wireless communi-
cation systems for devices with RS-232 serial interface communication
support.

Este projeto consiste num sistema de aquisição de dados utilizando-
se um computador convencional, para medir sinais e avaliar suas
características no domínio do tempo e freqüência.

O circuito de condicionamento de sinal projetado coleta um sinal
analógico durante uma janela no tempo e garante que a taxa de
amostragem não varie. Também gerencia a transmissão dos dados da
placa para o computador. Mostra gráficos dos dados adquiridos com a
possibilidade de se analisar o sinal, utilizando-se técnicas de
processamento digital, como a FFT (Fast Fourier Transform).

O projeto permitie o desenvolvimento de diferentes técnicas
relacionadas com a instrumentação baseada em PC, englobando a
configuração de circuitos analógicos, o estudo de conversão analógica
digital e a interface com o barramento de dados de computadores
convencionais.

DATA ACQUISITION SYSTEM

This project consists of a data acquisition system using a
conventional computer, to measure signals and evaluate its
characteristics in terms of time and frequency.

The signal conditioning circuit acquires an analogic signal during a time
window, ensuring that the sampling rate does not vary. It also manages
data transmission from the board to the computer. It shows graphs of
acquired data, leading to signal analysis using digital processing
techniques, such as FFT (Fast Fourier Transform).

The project leads to learning different techniques related to PC-based
instrumentation, including analogic circuit configuration, the study of
digital-analogic conversion, and conventional computer data bus interface.

Gabriel Batistela Arabatzoglou

Fabrício Holanda Mendonça

Francisco José Hirama Moreira Lopes
Ribeiro

Prof. Júlio César Lucchi
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Fabricio Durante

Prof. Everson Denis

Sistema de aquisição de dados com tecnologia
sem fio bluetooth aplicado a um carregador de
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Sistema de controle de emissão de poluentes para gás
natural veicularUma crescente preocupação com a poluição do Meio Ambiente pode

ser observada no mundo inteiro, o que tem gerado um aumento de
investimento em tecnologias para o descobrimento e utilização de
novas formas de combustíveis. No Brasil, a partir de 1996, quando foi
permitida a utilização do gás natural nos veículos automotores, houve
um aumento significativo nesses investimentos.

Neste trabalho, concentrou-se a abordagem justamente nesse tipo de
tecnologia. Foi desenvolvido um sistema que torna o Kit de Gás Natural
Veicular atual mais eficiente, no que diz respeito ao controle da
poluição do ar e ao desempenho do sistema.

Por meio da troca de um pino fixo por um motor de passo,
acompanhado de um controlador, criou-se um sistema “inteligente”,
que utiliza as informações retiradas do próprio veículo para gerenciar
as quantidades de ar e combustível a serem injetadas no motor.

Isso faz com que haja uma diminuição na emissão de poluentes. Os
resultados obtidos com o desenvolvimento e implantação desse projeto
foram totalmente satisfatórios, uma vez que este tipo de sistema está
disponível no país com altos custos, tornando sua aquisição inviável.
Por meio do desenvolvimento de tecnologia local, objetivou-se a
popularização do sistema.

NATURAL GAS VEHICLE (NGV) POLLUTION CONTROL
SYSTEM

The increasing concern about environmental pollution is definitely an
issue gaining momentum worldwide, which is directing ever larger
investments in technologies towards finding and using alternative
fuels. This has been a trend in Brazil since 1996, when the natural gas
vehicle (NGV) use was allowed in the country.

This project focuses on NGV systems technologies, increasing the
efficiency of existing conversion kits regarding emission controls and
system performance

By substituting a fix pin with a step-motor and a controller a ‘smart ’
system was created, capable of managing air and fuel quantities
injected into the engine.

This system controls the gas flow according to the oxygen sensor
voltage levels (0.1- 1.0V), enabling fuel saving and emission reduction.
Results have been quite successful, since the locally developed project
represented efficiency gains at a low cost as compared with existing
similar imported systems.

Eduardo Valentin Gonçalves
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Sistema de monitoramento por GPS e telefonia celular
Este projeto visa ao desenvolvimento de um sistema capaz de coletar
dados de uma fonte, como um GPS (Global Positioning System), e
transmiti-los utilizando uma rede de telefonia móvel celular.

Para tornar viável essa solução focou-se o desenvolvimento de uma
interface de comunicação com base na linguagem Microsoft Visual
Basic 6.0 e o uso da rede IDEN da NEXTEL para transmissão dessas
informações.

A programação desenvolvida em Visual Basic tem como finalidade
permitir a entrada de dados manuais ou coletados diretamente numa
fonte de dados (GPS) e servir de interface entre eles, para possibilitar
sua transmissão.

Na outra ponta, as informações são recebidas e transmitidas numa
interface amigável de uma aplicação chamada CICLIENT que roda
num PC.

A interface desenvolvida pode, além da presente aplicação em sistema
de monitoramento por GPS, ser adaptada para diversas outras
aplicações como monitoramento remoto de variáveis.

GPS AND MOBILE TELEPHONY MONITORING SYSTEM

This project is aimed at the development of a system capable of
gathering data from a specific source, for example GPS (Global
Positioning System), and transmitting them through a mobile
telephony network.

To turn this project into a feasible solution we focused on the
development of a communications interface based on Microsoft’s Visual
Basic 6.0 programming language, as well as on the use of the IDEN
network developed by NEXTEL for information transmission.

The purpose of the Visual-Basic-developed Software is to allow manual
data input or collected directly from a data source (GPS) and to
interface them, thus permitting data transmission.

Once sent to its destination, the information is received and presented
to users in a friendly interface of an application dubbed ‘CIClient’, which
runs on a PC.

In addition to its GPS monitoring system application, the interface
herein developed can be customized and adapted to many other
applications, such as the remote monitoring of variables.
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industriais
Este projeto consiste na implantação (software e hardware) de um
sistema portátil de monitoramento e atuação remotos, voltados para
aplicações industriais, com o uso da Internet. Tal sistema é acessível
remotamente por meio de uma página web, utilizada para visualização
de dados e controle de parâmetros envolvidos no processo. A alta
portabilidade obtida se baseia na utilização de um microcontrolador
(eZ80) que apresenta arquitetura compatível com interfaces de
comunicação pela Internet (webserver).

O eZ80 é responsável pela interface das páginas web com o resto do
sistema. Ele recebe as informações de forma paralela de um
microcontrolador PIC16F877, o qual gerencia os sensores.

A aplicação refere-se à medição de temperatura por meio de um sensor
digital com comunicação serial I2C e à medição de peso por meio de
uma célula de carga.

O condicionamento de sinais dos sensores ao PIC depende do sensor.
O sensor de temperatura digital não necessita de circuito extra. Para a
célula de carga é usado um circuito de condicionamento com o padrão
industrial de 4 a 20mA.

Adicionalmente é demonstrada a atuação pela Internet utilizando-se
um cooler e uma resistência de aquecimento simples.

REMOTE MONITORING SYSTEM FOR INDUSTRIAL
APPLICATIONS

This project comprises both software and hardware implementation
of a Web-based, industry-directed portable monitoring system. This
system may be accessed remotely over a Web page, which is used to
visualize data and control the parameters involved in the process. The
high portability achieved is based on the use of an eZ80 micro
controller with an architecture compatible with Internet-based
communications interfaces (Webserver).

The eZ80 accounts for the interface of Web pages with the rest of the
system. It receives the information in a parallel fashion from a
PIC16F877 micro controller, which manages the sensors.

The application may be used in temperature measurements via a I2C
serial communication digital sensor and in weight measurements using
a load cell.

The signal conditioning from the sensors to the PIC depends on the
sensor. The digital temperature sensor does not require any extra
circuit. The load cell uses a conditioning circuit with 4-20mA industrial
standard.

In addition, the system operation over the Web is demonstrated using
a cooler and a simple heating resistor.

Sistema de monitoramento remoto para aplicações
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Sistema de telefonia IP
O uso de voz sobre IP (VoIP) vem sendo uma das grandes metas de
investimentos por fornecedores de soluções e usuários de telecomu-
nicações nos últimos anos. Esta tecnologia abre um novo horizonte
para as possíveis aplicações integrando-se voz e dados num mesmo
equipamento terminal de usuário, aproxima pessoas geograficamente
distantes, aumenta a interatividade de aplicativos e diminui os custos
de comunicação quando comparados aos das convencionais ligações
telefônicas interurbanas.

A gama de aplicações que podem ser feitas em telefonia IP tornam-se
infinitas e garante que muitos explorem esse nicho por fornecer
diversos serviços. Potencialmente, são softwares que agilizam as
respostas necessidades do usuário, principalmente as de corporações
que querem enxugar gastos e otimizar a produção e os recursos
humanos.

O estudo deu-se sob o protocolo H.323. O H.323 é um padrão de
protocolos do International Telecommunication Union - Telecommu-
nication Standardization Sector (ITU-T), por meio do qual produtos e
aplicações podem comunicar-se e interoperarem com total garantia.

Neste trabalho foi estabelecido um sistema de telefonia por IP, em que
dois terminais foram interligados por meio de um gateway para se
obter um sistema mais abrangente, também foi utilizado em lugar do
telefone um computador com dois diferentes tipos de softwares que
também têm suporte do protocolo H.323. Um deles é o openphone que
faz parte do pacote do site openh323.org que tem de ser compilado,
gerando o executável; o outro é o NetMeeting da Microsoft.

 As possibilidades de integração de sistema de voz e dados agora se
tornam possíveis. Uma análise desse aspecto também foi feita para se
mostrar quanto é interessante e vantajosa essa integração.

IP TELEPHONY SYSTEM

The use of voice on IP (VoIP) has been one of the major investment
goals for suppliers and users of telecommunications solutions over the
last years. This technology opens up new horizons for possible
applications that combine voice and data into one single user terminal
equipment, bringing together geographically distant people, increasing
application interactivity, and reducing communications costs as
compared with the conventional long-distance phone calls.

The unlimited range of IP telephony applications ensures the presence
of many players exploiting this market niche, thus supplying an array
of services. Such applications potentially meet user needs in an agile
manner, particularly as regards corporations willing to be more cost
effective by optimizing their production and human resources.

This work was premised under the H.323 protocol. H.323 is a standard
protocol of the International Telecommunication Union - Telecommu-

nication Standardization Sector (ITU-T), whereby products and
applications can safely communicate and interface with each other.

An IP telephony system was adopted, where two terminals were
interconnected by a Cisco 1750 gateway. We use as terminals two
analogic telephones. In order to obtain a more comprehensive system,
a computer was also used in the place of the telephone with two
different types of software also supported by the H.323 protocol. One
of them is the openphone, which is part of the openh323.org site
package that has to be compiled, thus generating an executable
program; the other is the Microsoft NetMeeting.

The voice system and data integration is now made possible. In this
regard, an analysis was conducted to show how interesting and
advantageous this integration is.
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Técnicas de chaveamento aplicadas
à eletrônica de potência

an external heatsink may be needed according to the power supply
and other conditions under which it will be used. The power supply
can vary from 12.5 to 30.0 V and a low quiescent current is needed.

The TDA 8920TH is produced under the exclusive SOI (Silicon on
Insulator) process, displaying good features such as a low
RDS(on) - which ensures high efficiency; insulation between
components – obtained with the oxide layer prevents parasitic
capacitances while improving the audio quality. Furthermore, the
inherent SOI process robust feature protects against unwanted peaks
and hostile conditions in automotive applications.

O TDA 8920 é um amplificador de áudio de dois canais que usa
tecnologia classe D. O sinal de áudio da entrada é convertido num sinal
modulado por largura de pulso(PWM) por estágio da entrada analógica
e modulador PWM. Para habilitar os transistores de potência de saída,
o sinal PWM digital é aplicado a um bloco de controle e handshake, para
depois passar por blocos de drivers para ambos os lados. Desse modo,
o nível do sinal passa de um nível digital de baixa potência para um
PWM de alta potência que chaveia as linhas de alimentação principais.
Um filtro de segunda ordem (passa-baixas) converte o sinal PWM num
sinal analógico de áudio que acionará os alto-falantes.

O TDA 8920TH é um amplificador de áudio classe D de alta eficiência e
baixa dissipação. A potência típica de saída é de 2 x 80 W (rms). O
dispositivo é produzido num encapsulamento HSOP24, já incorporado
num pequeno dissipador. Dependendo da tensão de alimentação e das
condições de carga, um pequeno dissipador externo pode ser
necessário. O amplificador opera na faixa de 12,5 a 30,0 V e consome
uma baixa corrente quiescente.

O TDA 8920TH é fabricado com o exclusivo processo SOI(Silicon on
Insulator) que possui características como baixo RDS(on), o que contribui
para a alta eficiência; o isolamento entre componentes conseguido com
a camada de óxido previne capacitâncias parasitas e melhora a
qualidade do áudio. Além disso, a robustez inerente ao processo SOI
promove proteção contra picos indesejáveis e condições inóspitas em
aplicações automotivas.

SWITCHING TECHNIQUES APPLIED TO POWER ELECTRONICS

The TDA 8920TH is a two-channel audio amplifier employing class D
technology. The input signal is converted into a pulse width modulated
(PWM) signal. This digital signal is applied to a control and handshaking
block, which goes through drivers in both sides. By doing this, the
signal level goes from a digital low power to a high power PWM signal,
switching the main supply lines. A second-order low-pass filter restores
the original form of the signal, thus activating the loudspeakers.

The TDA 8920 is a class D audio amplifier of high efficiency and low
loss. The typical output power is 2 x 80 W(rms). The device is
enclosed in a HSOP24 package, including a small heatsink. The use of

Carlos Roberto Lima

Rui André da Costa Câmara

Prof. João Heitor Posada de Mello Barreto
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Terminal Braille
Este projeto baseia-se no desenvolvimento de uma máquina que,
conectada a um PC, recebe um texto por porta serial e converte-o para
a linguagem Braille, utilizando um chip AT90S8515 da Atmel. Os dados
convertidos são armazenados em memórias do tipo Latch e enviados a
um circuito de potência que é responsável pela alimentação das
solenóides e acionamento da matriz de pinos que compõem os
caracteres em braille.

O intuito ao se desenvolver este projeto está em facilitar o acesso à
informação em tempo real aos deficientes visuais e permitir que eles
leiam diversos textos originados em formato eletrônico sem precisar
do apoio dos recursos auditivos, mas utilizando apenas o tato.

Atualmente se verifica que as bibliotecas apresentam uma quantidade
muito reduzida de informações traduzidas para a linguagem braille, e
essa tradução não é muito prática por gerar documentos extrema-
mente volumosos. Com o desenvolvimento deste projeto, pretende-se
efetuar a tradução simultânea para o Braille de textos em qualquer
idioma.

O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto constituiu-se na
busca de uma máquina de escrever em braille e no estudo de seu
funcionamento. A instituição em que isso se deu foi a LARAMARA, na
cidade de São Paulo.

Uma vez desenvolvido o projeto, procurou-se automatizar essa
máquina, mas com a saída do texto numa linha formada por caracteres
dinâmicos e não mais em papel com pontos em alto relevo.

Com isso, objetivou-se prover uma solução nacional de baixo custo
para ser possível o acesso da grande maioria de deficientes visuais à
cultura e à informação.

BRAILLE TERMINAL

This project is based on the development of a mechanism which,
once connected to a PC, receives a text through a serial port and
converts it into the Braille Language using Atmel’s AT90S8515 chip.
Data thus converted are stored in Latch memories and then sent to the
Power Circuit, which supplies power to the solenoids and activates the
Braille Matrix pins.

The purpose of this project is to provide real-time information access
to the blind or visually handicapped people, allowing them to read a
great variety of Braille-converted electronic texts, thus dismissing the
use of audible systems.

Currently, libraries offer few books translated into the Braille Language,

Eduardo Bacha Nascimento

Celso Seiji Saquiara

Márcia Soares Vargas

Tânia Maria Antunes

Tatiane Haman Capra

Prof. Vladimir Chvojka Junior

and this translation generates extremely large documents. This project
is intended for simultaneously translating documents rendered in any
language into Braille.

The project started with research work about the operation of a Braille
typewriter at LARAMARA, an institution located in the city of São Paulo.

In this regard, we sought to automate this typewriter by changing the
text output from paper with dots in relief into a line made up of
dynamic characters.

Our intention was to provide a low-cost, locally developed solution to
provide the visually handicapped with access to information and
culture.
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Terminal pessoal de consulta a preços
Devido às necessidades da vida moderna, o homem e a tecnologia
integram-se para desenvolverem projetos que facilitem o cotidiano.
Com esse intuito e com vistas a uma aplicação inovadora no Brasil, foi
proposta a implantação, software e hardware, de um sistema de auxílio
às compras numa rede de supermercados. Tal aplicação visa facilitar
ao cliente a busca a preços de todos os produtos cadastrados no banco
de dados do supermercado, ao montante gasto até um dado momento
e a uma lista com todos os produtos colocados no carrinho.

No hardware do projeto foi utilizado, como seu centro, o microcon-
trolador AT90S8515 da Atmel. Usaram-se, também, dois LCDs (Display
de Cristal Líquido), um leitor de código de barras, uma memória SRAM
de 32Kbx8 para armazenamento das informações dos produtos e
módulos transmissores e receptores de Rádio Freqüência para
comunicação do terminal com o banco de dados do supermercado. O
presente trabalho demonstra os processos inerentes a um projeto,
desde sua concepção, especificação, montagem e análise até sua
conclusão.

O projeto desenvolvido tem um caráter didático e de protótipo, sendo
inviável para a utilização imediata numa rede de supermercados. O
estudo dos componentes e os recursos disponíveis permitiram o
desenvolvimento desse projeto, culminando numa análise econômica
da sua viabilidade.

O desenvolvimento do terminal pessoal de consulta a preços permite a
utilização das técnicas adquiridas durante o curso e, ainda, a
implantação de um sistema de auxílio a clientes, que impulsionará as
compras e melhorará a qualidade de vida dos consumidores.

PERSONAL PRICE INDICATOR TERMINAL

Due to the needs of modern life, man and technology integrate to
develop projects to make our lives easier. With a view to presenting an
innovative application in Brazil, we proposed a hardware and software
implementation of a HELP system for shopping in a supermarket. This
application intent to help customers search all prices contained in a
supermarket database, showing the overall price of all products already
bought and a list of all products added to the cart.

We used as core of this project the AT90S8515 micro controller from
ATMEL. We also utilized two LCDs (Liquid Cristal Displays), a Barcode
Scanner from Magicbar, one 32kbx8 SRAM memory Chip for product
information storage on the terminal station, and RF transmitter and
receiver modules for communication between the terminal station and

the supermarket database. This work shows the processes underlying
a project, from its conception and specification through assembly and
analysis until its conclusion.

We should highlight that the project is a prototype and serves
educational purposes, i.e. its immediate application to a supermarket
chain is not yet rendered practicable. The study of components and
available resources allowed us to develop this project, which was
completed with an economic feasibility analysis.

The development of the personal price query terminal has allowed us
to adopt the techniques acquired during the course; moreover, it
permitted implementation of a customer help system, improving
shopping capabilities and enhancing consumers’ quality of life.

João Claudio Brito Santos

John Paul Hempel Lima
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Transmissão de dados
por faixa do cidadão
Neste trabalho, objetivou-se explorar a área de telecomunicações
associada a outros segmentos da Engenharia Elétrica para se realizar
um projeto completo, desde a concepção da idéia até a sua
implantação. Foi proposto, então, o desenvolvimento de um rádio-
modem que opera na faixa de freqüências de 27MHz, conhecida
também como “Faixa do Cidadão” ou “PX”, para promover a
transmissão de dados entre dois computadores remotos de forma
simples e econômica, já que elimina a necessidade de um acesso
discado e de licença para a operação de rádio.

Para tanto, o projeto foi secionado em algumas frentes distintas para
otimizar o tempo de desenvolvimento, fazendo com que toda a equipe
trabalhasse simultaneamente. Definiram-se essas frentes como:
software para interface de usuário, modulador/demodulador (banda-
base), rádio transceptor e tratamento e geração de sinais pelo PSoC.

Em todas as etapas do projeto, buscou-se criar novos métodos a fim
de se criar um produto sem similar no mercado e, ainda assim, seguir
os padrões e normas vigentes.

Unidade de controle programável

DATA EXCHANGE VIA ‘CITIZEN BAND’ RADIO

This senior thesis work is primarily intended at exploring the
telecommunications area in association with other Electrical
Engineering areas in order to create a complete project, from
conception to implementation.

The project comprises a 27Mhz (also known as “Citizen Band” or PX)
carrier Radio Modem that allows data exchange between two remote
computers in a simple and cost-effective way, since no dial-up
connections and operation licenses are required.

To attain such objectives, the project was divided into different parts
with the purpose of optimizing development time and permitting
simultaneous involvement of all persons who worked in the project.
These parts are as follows: user-interface software, baseband
modulator/demodulator, radio transceiver, and PSOC signal treatment.

The creation of new processes has been pursued across all project
phases to allow the creation of a product with no similar in the market
and that strictly follows prevailing rules and regulations.

Carlos Roberto Cardoso de Souza

Ricardo Donizeti de Toledo

Daniel Alexandre de Moraes
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Alexandre Menon Pelissoni

Prof. Augusto Carlos Pavão

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto de baixo custo
comparado aos similares no mercado, mas com mesmo nível de
utilização e recursos.

O projeto consiste num CLP (Controlador Lógico Programável) com 8
entradas e 8 saídas digitais, com uma programação horária e “Ladder”,
por meio de uma interface amigável desenvolvida em Delphi.

A grande vantagem do projeto é o seu vasto emprego no mercado, que
proporciona muitas soluções em automação.

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

The objective of this project was to develop a low-cost product as
compared to existing similar products, yet including the same
resources and use level.

The project consists of a Programmable Logic Controller (PLC) CLP
(Logical programed unit), with 8 digital inputs and 8 digital outputs,
including hour and ladder programming, through a Delphi friendly
interface.

The most important advantage of this project is its various forms of
use, providing a number of solutions in automation.

Alvaro Pinho Branco
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Utilização da biometria para
segurança e acesso

Este projeto foi desenvolvido com o propósito de eliminar o uso de
senhas convencionais, substituindo-as por senhas biométricas. Seu
uso, conforme o estudo que se apresenta neste trabalho, confere não
apenas maior segurança no controle e acesso a dados, mas também
amplia o tipo de serviço prestado pela aplicação.

Neste projeto esboçou-se um sistema bancário no qual o software

reconhece o usuário dos serviços. Com a digital previamente
cadastrada, o sistema restringe determinadas operações e serviços
para os dependentes de acordo com o nível de acesso determinado
pelo titular da conta.

O sistema utiliza um mouse integrado com sensor com capacidade para
impressão digital, cujas funções de leitura, comparação e armazena-
mento estão contidas num arquivo DLL construído com o SDK do
fabricante. Essas funções são utilizadas num aplicativo escrito em
ambiente Delphi e estão ilustradas neste projeto.

BIOMETRICS APPLIED TO DATA SECURITY AND ACCESS

This project aims to eliminate the use of conventional passwords,
replacing them with biometric passwords. Its use, as presented herein,
not only provides a higher level of reliability and security in data access
and control but also offers new, different services to be offered by the
current application.

This project outlines a banking system (trial version), which recognizes
the service user. Having users’ fingerprints previously recorded, the
system changes the service availability according to the dependants’
access level determined by the main bank account holder.

The system basically uses an integrated with a fingerprint-capable
printer mouse, the reading, tracing and storing functions of which are
inside a DLL file built with the supplier’s SDK. These functions are used
by a Delphi-written application and are illustrated in this project.

Douglas Bonisi Sanches

Flávia Fiot Honoro
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MECHANICAL ENGINEERING
The Mechanical Engineering course at Mauá School of
Engineering is known to provide sound scientific and
technological fundamentals, so as to allow future professionals
to further their studies in any area of Mechanics should they
opt for a specialized career.

At the same time, the course also provides a generalist forms
to the student, with strong emphasys on such issues as
management and social and human interests, not to mention
ethical and environmental conservation aspects underlying the
engineering practice.

The Course structure is also designed to allow students to
format it according to their specific areas of interest; this is
made possible through the elective subjects offered at the end
of the course.

Even though the Mechanical Engineering Course is among the
first ones introduced at Mauá School of Engineering, it is
continually being renewed to meet the needs of an evolving,
ever-changing market.

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordinator of Mechanical Engineering Course
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ENGENHARIA MECÂNICA
O curso de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia
Mauá caracteriza-se por prover uma sólida formação básica de
caráter cientifico-tecnológica, para permitir ao futuro
profissional aprofundar-se em qualquer área da Mecânica caso
escolha a especialização como opção de carreira.

Ao mesmo tempo desenvolve nos alunos uma formação
generalista com forte enfoque em questões de gestão
administrativa e de interesse social e humano, sem se
esquecer dos aspectos éticos e de preservação ambiental no
exercício da Engenharia.

A estrutura do Curso permite ainda ao aluno moldá-lo
conforme áreas de seu interesse específico com a escolha de
disciplinas eletivas ofertadas no final dele.

O Curso de Engenharia Mecânica, embora um dos mais
antigos da Escola de Engenharia Mauá, está em processo
constante de renovação para acompanhar as necessidades de
um mercado em evolução.

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica
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Análise da viabilidade
técnico-econômica da
implantação de um sistema
de termoacumulação
Este trabalho trata de Sistemas de Termoacumulação aplicados a
sistemas centrais de ar-condicionado, utilizando-se como objeto de
estudo uma instalação existente convencional e analisando-se técnica
e economicamente a sua modificação para um sistema com
termoacumulação. O objetivo da termoacumulação é o de conservar
energia por meio do equilíbrio entre o perfil de consumo e a demanda
de energia elétrica.

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY TO
IMPLEMENT A THERMAL ACCUMULATOR SYSTEM

The purpose of this work is to consider adopting a thermal
accumulator system to central air conditioning systems. We have
conducted a technical and economic feasibility analysis to have an
existing conventional air conditioning facility changed into a thermal
accumulator one. The thermal accumulator system is aimed to save
energy through a balance between consumption profile and demand for
electric power.
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de pequena escala
A maior parte dos projetos de Engenharia surge para solucionar
problemas e satisfazer os anseios de um determinado público. Este
projeto tem o objetivo de melhorar a infra-estrutura necessária à
execução de um trabalho acadêmico.

Este projeto também reflete o desejo dos autores de contribuírem para
a formação de futuros engenheiros com o desenvolvimento de uma
bancada didática e um assunto de interesse do grupo: mecânica dos
fluídos aplicada à aviação e projetos espaciais.

O foco deste trabalho é o projeto e a construção de uma bancada de
testes para o levantamento de curvas de impulso de motores de
foguete de pequena escala. Além de servir para o uso didático, como
apoio ao experimento de lançamento de foguetes, cujo propósito é o
estudo da ECQM - equação da conservação da quantidade de
movimento, esta bancada foi projetada para auxiliar projetos de
pesquisa e desenvolvimento de motores de combustível sólido.

Procurou-se desenvolver toda sua concepção dentro das recomen-
dações da norma da National Fire Protection Association - NFPA 1122,
a qual trata da normalização e dos aspectos de segurança dos motores
destinados aos minifoguetes. Também fez-se uso de softwares de
modelagem e de análise de elementos finitos para o detalhamento e a
verificação estrutural das partes principais.

Para a obtenção, análise e armazenamento dos dados num
computador, projetou-se e desenvolveu-se um arranjo composto por
um dispositivo de fixação de motores, por uma célula de carga e por
um sistema de aquisição de dados, cuja função é a de registrar as
variações do empuxo por meio da analogia com a variação dos sinais
elétricos do strain gage, conforme a deformação do corpo da célula,
em função do carregamento transferido a ela.

Most engineering developments and designs arise from the urge to
solve problems and meet the needs and expectations of a given group.
The purpose of this work is to improve resources required to complete
an academic research project.

This project also mirrors the authors’ willingness to provide inputs to
future mechanical engineers, and a subject of their concern: fluid
mechanics applied to avionics and space flight.

This work focuses on the design and construction of a Test Bench for
measurement of thrust curves obtained from combustion of small-scale
rocket engines. These measurements will provide data inputs for an
academic experiment, the purpose of which is to study the
Conservation of Linear Momentum Equation. Furthermore, the Test

Bench has also been designed to support future solid fuel engine R&D
projects.

The test bench concept development complies with most of the safety
recommendations from the National Fire Protection Association - NFPA
1122 and the Model Rocket Safety Code. Solid Model Software and
Finite Elements Analysis Software was used in developing and checking
the main components.

In order to gather, analyze and store data from the thrust curves in a
computer, a structure made up of a device for holding the engine, a
load cell, and a data acquisition system was developed. Its function is
to record rocket thrust variations by reference to electric signal
variations due to changes in the strain gage resistance, according to
the load transferred to the load cell.

TEST BENCH FOR MEASUREMENT OF THRUST CURVES FROM SMALL-SCALE ROCKET ENGINES

Bancada dinamométrica para o levantamento
de curvas de impulso de motores de foguete

Márcio Bueno de Oliveira

Cássio Scarpi Brochado

Douglas Murata

Klaus Velchev Lisa

Prof. Joseph Youssif Saab Júnior
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Construção de
protótipo de máquina

de lavar e secar roupas

O projeto trata-se de uma capota marítima para caminhonetes com

um mecanismo elétrico para sua abertura e fechamento. O

funcionamento consiste num sistema pantográfico acionado por um

moto-redutor 12V de corrente contínua. O moto-redutor transmite

movimento para uma polia. Esta polia transmitirá movimento ao cabo

de aço, fixado à barra frontal, e permitirá abertura e fechamento do

sistema pantográfico. A abertura e o fechamento do sistema é efetuado

por um botão com inversão de polaridade de corrente no moto-redutor.

TONNEAU COVER FOR PICKUPS

This project comprises the development of a tonneau cover for

pickups equipped with an electric, one-touch open/close system. The

mechanism consists of a pantographic system powered by a 12V

electric engine. This engine conveys movement to the pulley. The

pulley, in its turn, will convey movement to the steel cable, which is

fixed to the front bar, enabling the pantographic system to open and

close. The system open/close function is activated by pressing a button

with opposite polarity on the engine.

Capota marítima elétrica para caminhonetes

Guilherme Trevellin Guimarães

Raphael José Catalani Racca

Thales Aguilera Magalhães

Eder Augusto Belino

Ricardo Klein Schweder

Prof. Carlos Oscar Corrêa de Almeida Filho

Este trabalho consiste na construção de um protótipo de uma

máquina de lavar e secar roupas, com o desenvolvimento de um

dispositivo de secagem de roupas adaptado a uma máquina de lavar

convencional. Seu objetivo é o de obter-se uma máquina compacta

com as duas funções incorporadas num único equipamento, que ocupe,

por isso um espaço menor, ideal para apartamentos e pequenas casas.

PROTOTYPE BUILDING OF WASHING AND DRYING
MACHINE

This work consists of building a prototype washing and drying

machine by developing a drying device adapted to a conventional

washing machine. The purpose thereof is to have one single compact,

dual-function machine which therefore does not take up much floor

space – ideal for apartments and small houses.

André Luis Cano
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consumo para veículo
Neste trabalho realizaram-se estudos para se desenvolver uma

sólida base a fim de serem feitas melhorias num motor Honda GX 120

para se obterem melhores rendimentos e menores consumos.

As propostas estudadas e aqui apresentadas abrangem melhorias nos

rendimentos térmicos, volumétricos, mecânicos, as quais oferecem,

entre outras, um estudo teórico de aplicação de Barreiras Térmicas nas

áreas quentes do motor.

Todas as modificações e estudos privilegiam o baixo consumo de

combustível, ou seja, para que se obtenham menores consumos (às

vezes esquecidos) com um possível ganho de potência, como se

demonstra nos cálculos do rendimento volumétrico. Com respeito a

modificações geométricas no duto de admissão, o controle elétrico do

motor também faz parte dos nossos estudos além daqueles referentes

a perdas no motor, por atrito.

DEVELOPMENT OF A LOW CONSUMPTION VEHICLE
PROPULSION SYSTEM

This work comprised studies aimed at developing a sound basis for

improvements in a Honda GX 120 engine for better performance and

lower fuel consumption.

The work proposed and presented herein encompasses improvements

in thermal, volumetric, and mechanical efficiencies, in addition to

providing a theoretical study of a thermal barrier coating applied to the

engine hot areas.

All modifications and studies place emphasis on low fuel consumption

while seeking to obtain power gains, as demonstrated by the

volumetric efficiency calculations. We have also focused on the engine

electrical control and losses by friction.

Alex Fernandes

Alessandro Perencin

Marco Antônio Barbosa Gregório
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Prof. José Roberto Augusto de Campos

Desenvolvimento do sistema de propulsão de baixo
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sobre a coluna
Este trabalho tem por objetivo a nacionalização de um Dispositivo
Simulador da Pressão Corporal sobre a Coluna de um paciente que
passa por uma ressonância magnética.

Quando o paciente é submetido a uma ressonância magnética, sua
coluna encontra-se numa posição descarregada, pois ele está deitado.
Isso muitas vezes impede a visualização de um estreitamento no canal
da espinha.

O aparelho que se apresenta neste trabalho tem por objetivo
comprimir a espinha dorsal do paciente (“canal da espinha lombar”),
para simular sua condição quando o paciente está de pé, diga-se,
numa posição carregada.

Em outras palavras, com a utilização deste aparelho, torna-se possível
diagnosticar prováveis “doenças na coluna” que muitas vezes passam
despercebidas.

SPINE COMPRESSION DEVICE

The objective of this senior thesis work is to nationalize a Spine
Compression Device to be used by patients submitted to CT or MRI
scanners.

When the patient goes through such tests, his/her lumbar spine has no
pressure on it, as the patient is laid down. This fact often precludes a
narrowing of the spinal canal, if any, from being detected.

Dimensionamento do acionamento das ferramentas
de usinagem e análise de custos para a fabricação
de uma máquina transfer para a produção de braço

de chuveiro
Este trabalho consiste num estudo para o desenvolvimento de uma
máquina transfer para a produção de braços de chuveiro de alumínio.

Neste desenvolvimento, são dimensionados forças, momentos e
potências de corte para as operações de corte, fresa e rosca, tomando-
se como base o processo antigo, além da escolha de garras de fixação
e estudo de outros tópicos.

Além desse dimensionamento, procedeu-se a uma análise comparativa
de custos e tempos entre a máquina nova e a antiga (atualmente
usada no processo produtivo) para verificar a viabilidade econômica da
mais recente.

COST ANALYSIS OF A SHOWER STRUT MANUFACTURING
TRANSFER MACHINE

This work comprises a study to develop a transfer machine for
aluminum shower strut manufacturing.

In the course of such development, we have measured up cutting
strengths, torques and powers regarding the following operations:
cutting, milling and screwing, as benchmarked by the old manufactu-
ring process. The choice of fixation claws and other related issues have
also been reviewed.

Additionally, a cost and timing comparative analysis between the new
and the old machine (which is currently used in the production process)
was conducted to check the new transfer machine economic feasibility.

Daniel Rabello Possi

Thiago Lobo de Campos Viana
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Dispositivo simulador da pressão corporal

Daniel Monteiro Eugênio

Letícia Andrioli Thiodoro

Leonardo Gandra Maceno

Prof. Marco Stipkovic Filho

This simple device compresses the patient’s lumbar spinal canal to
simulate his/her condition while standing up, that is, in a ‘loaded’
position.

In other words, the use of this device makes possible to diagnose more
accurately spinal diseases that might otherwise go unnoticed in regular
exams.
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José Maria de Sousa

Fábio Abdo Saad

Rodrigo Faggi

Ricardo Luiz Zocchio

Erik Almeida Alves

Prof. Joseph Youssif Saab Júnior

O Elevador Hidráulico para Residências consiste num elevador de
fácil instalação, pouco espaço ocupado e baixo custo. Para tanto,
desenvolvemos um dispositivo de elevação com acionamento
hidráulico e transmissão de movimento por meio de polias e cabos de
aço. Essa transmissão possibilita uma significativa redução no tamanho
do cilindro hidráulico e de todos os equipamentos responsáveis pelo
acionamento dele. Como é dimensionado para transportar uma pessoa
e sua cadeira de rodas até uma altura de 3 metros, não são necessários
perfis estruturais de grande magnitude para sua construção.

HOME HYDRAULIC ELEVATOR

The Home Hydraulic Elevator is a low-cost, easy-to-install equipment
that does not take up much space. For this purpose, we designed and
developed an elevation fixture powered by a hydraulic piston and travel
transmission by means of pulleys and steel cables. Such transmission
enables a significant size reduction in the hydraulic cylinder, as well as
in all other equipment items which are used to operate it. Since this
elevator has been designed to lift one person and his wheelchair up to
a 3m height, large-sized structural profiles were not required.

Eficiência energética em veículos – projeto
de um veículo para competição Shell Eco-Marathon

e similares
Este trabalho retrata o Estudo da Maximização da Eficiência
Energética aplicada a um veículo terrestre de baixo consumo de
combustível, sob as regras da competição Shell Eco Marathon. O
protótipo foi projetado para carregar um piloto, e está munido com um
motor de combustão interna.

A análise desenvolve-se em três passos principais: Análise Energética,
Projeto Conceitual, e Projeto Final, incluído aí o estudo da autonomia,
o qual revelou a eficiência atingida. Na conclusão apresentam-se
campos que poderiam ser explorados em caso de melhorias que
envolvam trabalhos futuros.

ENERGY EFFICIENCY MAXIMIZATION – SHELL ECO-
MARATHON COMPETITION VEHICLE PROJECT

This work describes a Study of Energy Efficiency Maximization
applied to a low fuel consumption ground vehicle under the Shell Eco
Marathon competition rules. The prototype was designed to carry one
driver and is provided with an internal combustion engine.

Our work was divided into three main steps: Energy Analysis,
Conceptual Project, and Final Project, including an autonomy study
that demonstrated the efficiency reached. In its conclusion, the work
identifies certain fields that could be explored in case of future project
improvements.

Elevador hidráulico
para residências

Emerson Sgarbi Bargas

Vitor Lanznaster Penteado

Rodrigo Martins Porto

Daniel Alberto Seijas de Andrade

Prof. Francisco Baques Tudela
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Cristiano Picollo Corrêa

Marcio Vital Arasanz

Denilson Dazzi

Prof. Ricardo Alexandre Fedele

Estudo da soldagem de chapas galvanizadas pelos
processos MIG e LASER na indústria automobilística

A preferência da indústria automobilística por chapas galvanizadas
têm apresentado um comportamento crescente nos últimos anos. Tal
fato pode ser explicado pela excelente combinação de propriedades
mecânicas e de resistência à corrosão que esses materiais apresentam,
atendendo plenamente aos requisitos para fabricação de veículos. A
utilização dessas chapas quase sempre envolve operações de
soldagem, principalmente através dos processos MIG e LASER.
Entretanto, o aquecimento proporcionado por essas técnicas pode
provocar a perda do revestimento de zinco das regiões adjacentes ao
cordão de solda e, conseqüentemente, deteriorar a resistência à
corrosão da chapa galvanizada. Com base nesses fatos, o presente
trabalho teve o objetivo de estudar as perdas do revestimento de zinco
e comparar o desempenho de dois arames de adição ligados ao Cu e
Si, sendo um importado e o outro nacional. Para isso, foram realizadas
soldagens preliminares e em produção, ensaios mecânicos e análises
metalográficas. Pôde-se concluir que as perdas do revestimento de
zinco apresentam diferentes características, variando com o processo
de soldagem utilizado bem como com a energia de soldagem,
configuração das juntas e habilidade do soldador.

MIG AND LASER WELDING OF ZINC-COATED SHEETS IN
THE AUTOMOBILE INDUSTRY

The use of zinc-coated sheets in the automobile industry is ever
larger due to their corrosion-resistance properties. The use of these
materials is very often related to MIG and LASER welding processes.
Certain controversy is aroused, however, over the loss of zinc coating
in heat-affected areas after welding.

The purpose of this work is to analyze the loss of zinc coating and
compare the performance of two CuSi-3 welding wires, one of them
imported (A) and the other one produced in the local market (B). To
meet this end, preliminary and production welding was carried out and
checked for zinc coating loss. It was possible to conclude that both MIG
and LASER welding processes showed different zinc coating losses due
to variations in joint design and other factors.
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Este trabalho demonstra como a formação do preço pode ser uma
vantagem competitiva. Nele se expõe a teoria necessária para a
compreensão dos métodos de custeio, os quais são explicados e
aplicados. Os métodos abordados são: custeio por absorção, custeio
variável (ou direto) e custeio abc. Aplicam-se os métodos num modelo
e obtêm-se os resultados que, comparados e demonstrados, levam a
determinar-se qual método é o mais vantajoso para a formação do
preço.

AUTO PARTS INDUSTRY SALE PRICING – ACQUISITION OF
COMPETITIVE ADVANTAGES

This paper demonstrates how sale pricing may turn into competitive
edge. The work provides the theoretical background required to
understand three costing methods, which are: absorption, variable (or
direct) and abc costing. All such methods are explained and applied to
a model, producing results which are compared and allow one to
conclude on the most advantageous sales pricing method.

O trabalho consiste no modelamento matemático e estudo térmico
para a instalação de um sistema de ar-condicionado numa cabina de
elevador para passageiros.

Inicialmente se apresentam ao leitor as exigências e necessidades dos
consumidores pelo conforto térmico, as definições de transmissão de
calor e conceitos de contorno para, depois, focar-se o equacionamento
matemático de um determinado sistema de ar-condicionado e a análise
dos resultados.

PASSENGER ELEVATOR AIR CONDITIONING MODELING
AND THERMAL STUDY

This work consists of a mathematical model and a thermal study for
installation of an air conditioning system in a passenger elevator cabin.

Initially, the reader is provided with consumer requirements and needs
for a thermally comfortable elevator, heat transfer definitions, and
contour concepts. Later on, our work concentrates on a mathematical
equation of a given air-conditioning system and on analyzing the
results achieved.

Formação do preço de venda para a indústria de
autopeças – conquista de vantagens competitivas

Braulio Henrique Piccoli Steffanelo

Carlos Barciella

Fábio de Medeiros Costa

Atilio Carlos D’agosto

Prof. Demétrio Elie Baracat

Modelamento e estudo térmico de ar-condicionado
para elevadores de passageiros

Douglas Domingues Beckmann

Daniela Cabral Ribeiro

Fábio Basani

Prof. Demétrio Elie Baracat
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O presente trabalho tem por objetivo otimizar um motor de 1,0L,
para atingir melhor desempenho. Utilizando-se tecnologia desenvol-
vida como, turbocompressor, injeção eletrônica de ultima geração,
capacidade de funcionamento com multicombustivel, monta-se uma
proposta de desenvolvimento de um motor com 1,0L e alto
desempenho para ser aplicado em larga escala em veículos populares.
Não se alteram as características originais de projeto do motor, ou
altera-se o mínimo necessário para que o custo de desenvolvimento
torne atraente, do ponto-de-vista econômico, esta aplicação. Espera-
se, com isso, não só melhorar a motorização de veículos com
acréscimo de potência mas também popularizar a utilização de
turbocompressor.

FLEX FUEL 1.0 MOTOR

The objective of this work is to optimize the performance of a 1.0
motor. Relying on previously developed technology, such as turbo
compressor, state-of-the-art electronic fuel injection, and flex fuel
operation capacity, we have proposed developing a high performance
1.0 motor to be used in large scale in the so-called ‘popular’ cars. The
engine original features are not (or virtually not) modified in order to
keep the development project cost-effective. In so doing, we expect to
enhance such vehicles’ motor performance while significantly
increasing turbo compressor use.

Izeds Felipe Facchini Bassetto

Ronnie Yoshimitsu Kakazu

Johnny Martinez de Moraes

Prof. Carlos Oscar
Corrêa de Almeida Filho

Motor 1,0 litro multicombustível sobrealimentado

Edson Manfred

José Ângelo Nadalin Peixoto

Adriel Domingues Castro

Prof. José Roberto Augusto de Campos

Projeto de bicicleta com adaptação de sistema
elétrico de acionamento

A busca pela condição de locomoção com veículos não poluentes
associada ao baixo custo de aquisição e operação é o tema central
deste trabalho. O aumento da qualidade de vida proporcionado pela
atividade física complementa este objetivo. Trata-se da transformação
de uma bicicleta convencional num veículo dotado de um sistema
propulsor composto por 2 motores elétricos de corrente contínua,
alimentação por 2 baterias recarregáveis, com carregamento em
repouso pela rede elétrica pública (110/ 220 V), ou pelo sistema de
cogeração, ou seja, aproveitamento da energia mecânica oferecida
pela bicicleta e transformada em energia elétrica. Uma caixa de
redução de velocidade transmite o movimento dos motores para a roda
dianteira da bicicleta.

ELECTRICALLY POWERED BICYCLE

This work is focused on the search for nonpollutant means of
transportation associated with a low acquisition cost and operation,
together with an improved quality of life offered by physical activities.
The alternative herein proposed is to equip a conventional bicycle with
a propeller system composed by 2 DC engines fed by 2 rechargeable
batteries, and recharged either by the power line electrical system
(110/220 V) or by a system that uses the mechanical energy provided
by the bicycle itself. A speed reduction box conveys the power
produced by the engines to the bicycle front wheel.
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Projeto para a construção de equipamento de medição de
esforços e deslocamentos do ligamento acromioclavicular

do ombro humano

Marcelo Kogi Ito

Nivaldo Nestor de Araújo

Wiliam Maeda

Wendel Eduardo Gonçalves

Prof. Alfredo Álvaro de Mendonça Bernardini

Este projeto tem como objetivo desenvolver um equipamento para a
realização de testes de estabilidade por esforços solicitantes num
ligamento do ombro humano com a aplicação de carregamentos
localizados.

A relevância deste equipamento está na possibilidade de verificar-se a
eficácia da acromioplastia como é realizada hoje, podendo ser esta
considerada ou não uma cirurgia sem complicações pós-operatórias,
pela análise dos parâmetros extraídos dos ensaios.

O ensaio consiste em efetuar medições dos esforços no ligamento
acromioclavicular, como: o deslocamento (translação), a flexão
(momento fletor), a torção (momento torçor), a compressão e a
tração, pela aplicação de um carregamento, na clavícula, de corpos de
prova dissecados, antes e depois de serem submetidos a cirurgia.

PROJECT DEVELOPMENT: EQUIPMENT FOR MEASURING
EFFORTS AND DISPLACEMENTS OF THE HUMAN SHOULDER
ACROMIOCLAVICULAR LIGAMENT

The purpose of this senior thesis project is to design and develop an
equipment item to conduct stability tests to efforts required from a
human shoulder ligament using located loadings.

The importance of this project lies in checking the acromioplasty
effectiveness, and in considering whether it is successful or not in the
post-surgery period by analyzing the parameters obtained from the
tests.

The test comprises measuring the acromioclavicular ligament efforts,
taking into consideration such factors as displacement (translation),
bending (bending moment), twist (twisting moment), compression and
traction, by applying a load to the clavicle bone (dissected proof parts)
before and after undergoing a surgery.
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Neste trabalho, explora-se o conceito do Seis Sigma com
detalhamento de partes, as ferramentas mais utilizadas e a
metodologia empregada nas empresas e apontam-se os benefícios
produtivos, administrativos e financeiros.

Ainda neste trabalho discutem-se as obras consultadas pelos autores
no intuito de se explicar o contexto em o que o Seis Sigma é
apresentado, seus tópicos importantes e tópicos inexplorados. Por fim,
apresenta-se a aplicação da metodologia num estudo de caso na
Multibrás.

SIX SIGMA: CONCEPT & APPLICATION

This paper analyzes the Six Sigma approach by providing details
about its parts, most used tools, and methodology as adopted in
companies. It also points out underlying benefits from productivity,
management and financial standpoints.

This work further discusses the literature surveyed by the authors with
a view to clarifying the context at which Six Sigma is presented, its
major topics, as well as relevant issues yet untapped. Lastly, the Six
Sigma methodology application is shown through a case study -
Multibrás.

Proposta econômica para aquecedor solar de água
construído com material
polimérico
Este trabalho consiste na apresentação de uma proposta econômica
de aquecedor solar de água, todo construído com material polimérico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD). Os coletores convencionais são
construídos com tubos metálicos, superfície transparente (placa de
vidro) e caixa protetora (madeira ou alumínio), elementos que
encarecem o coletor em função do custo desses materiais e do próprio
processo de construção.

Neste projeto aborda-se inicialmente o princípio de funcionamento de
aquecedores solares de placas planas, seu esquema de construção,
possibilidades de montagem e campos de aplicação. Em seguida,
apresenta-se uma comparação de custos para a obtenção pelo
consumidor, entre os coletores convencionais (encontrados no
mercado) e a placa coletora proposta pelo trabalho.

POLYMERIC-MATERIAL-MADE, SOLAR-POWERED WATER
HEATING SYSTEM

This paper consists of an economic proposal for a solar-powered
water heating system all made in polymeric material (HDPE).
Conventional solar power collectors - made of metal pipes, transparent
surface (glass plate), and wood or aluminum protection box - are more
expensive given the high cost of such materials and the building
process itself.

Initially, the project addresses the flat-plate solar heater operating
principle, its construction project, assembly possibilities, and where it
can be applied. Next, with a view to assessing the consumer
purchasing potential, a cost comparison is drawn between conventional
collectors available in the market and the energy collecting plate
proposed herein.

Marcelo Acácio da Silva

Leonardo Quio

Raimundo N. Borges Reis

Prof. Demétrio Elie Baracat

Seis Sigma: conceituação & aplicação

Carlos Marcelo Scandura

Maurício Débia Landin

Leonardo Sá Barros

Reginaldo Aranao Ramos

Prof. João Mário Csillag

Prof. Mauro Carlos Andreassa
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Sistema de elevação de carga e pessoas
para construções de pequeno porte

STAND IN TABLE

This work comprises designing and building a device that allows
paraplegic people to move from a regular wheel chair to a Stand in
Table. The physically handicapped person moves onto the table without
any assistance from other people. To avoid health problems it is
important that, every day, the person stays in the orthostatic position
for some time. The fact that this move goes unaided significantly helps
physically handicapped people turn this practice into a habit. Moreover,
it fosters such feelings as independence and self-esteem.

The equipment has a four-bar mechanism and a worm gear set as an
ancillary operating device. It was designed as a safe, easy-to-handle
appliance. Another objective under concern was to produce a simple
device at a low cost, thus making it affordable to a larger percentage of
the population.

Pedro Paulo de Oliveira Arruda Moretti

Álvaro A. de Mattos Lourenço

Raphael Moraes Loprete

Prof. Francisco Baques Tudela

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de elevação, com
acionamento mecânico, residencial para pessoas, com capacidade de
carga de 130kg,

A principal finalidade deste projeto é o de oferecer um sistema simples
e de baixo custo de fabricação para atender não só a uma faixa etária
(3ª idade) que vem crescendo significativamente nos últimos anos,
bem como a deficientes físicos, principalmente usuários de cadeira de
rodas.

LIFTING SYSTEM FOR SMALL BUILDINGS

This work encompassed developing a mechanically activated home
lifting system with a 130-kg (286-lb) load capacity.

The main objective of this project is to provide a simple, low-cost-
manufacturing system to serve not only elderly people - whose
numbers have been growing significantly over the last years – but also
physically-handicapped people, mainly wheelchair users.

Stand in table
Fernando Lupianez Belli

Cláudio Hideki Uchida

Tatiana Tognollo Aloia

João Leandro Camilo Garcia

Prof. Konstantinos Dimitriou Stavropoulos

Neste trabalho, foi projetado e construído um equipamento para
transferência de pessoas portadoras de paraplegia, de uma cadeira de
rodas comum para um aparelho fisioterapêutico chamado Stand in

Table. Tal transferência é efetuada pela própria pessoa deficiente, sem
o auxílio de outra pessoa. Para evitar complicações de saúde, é
importante que o deficiente permaneça na posição ortostática durante
algum tempo, diariamente. O fato de esse deficiente não depender de
outra pessoa para ficar nessa posição aumenta significativamente sua
adesão a essa prática, além de contribuir para criar nele um
sentimento de independência e maior auto-estima.

O equipamento construído tem como dispositivo principal o mecanismo
de quatro barras, e um redutor coroa e rosca sem fim como dispositivo
auxiliar de acionamento. O equipamento foi projetado para ser seguro
e fácil de utilizar. Objetivou-se também produzir um equipamento com
custo acessível para uma parcela maior da população.
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METALLURGICAL
ENGINEERING
The Metallurgical Engineering course at Mauá School of
Engineering intends to provide students with a comprehensive,
integrated picture of what metallurgy is. The purpose thereof
is to allow future engineers access to a number of opportu-
nities in the labor market.

The course delivers sound fundamentals emphasizing concepts
that offer a comprehensive, seamless vision aimed to drive
future professionals’ efforts towards constant empowerment
and updating.

Premised on this vision, the Metallurgical Engineering Course
offers practical activities that continuously support theoretical
learning, placing great value not only on engineering
management aspects but also on matters of social and human
concern.

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordinator of Metallurgical Engineering Course
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ENGENHARIA
METALÚRGICA
O Curso de Engenharia Metalúrgica da Escola de Engenharia
Mauá fundamenta-se em desenvolver nos alunos uma visão
totalizante e integrada da metalurgia para propiciar ao futuro
engenheiro ampla colocação no mercado de trabalho.

Caracteriza-se por uma formação básica sólida com ênfase no
aspecto conceitual que propicie uma visão abrangente e
contínua, direcionando a busca de uma constante adequação
e atualização do futuro profissional.

Norteado por essa visão, o Curso de Engenharia Metalúrgica
oferece atividades práticas que apóiem continuamente o
aprendizado teórico com uma acentuada valorização não só
dos aspectos de gestão da Engenharia mas também de
interesse social e humano.

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordenador do Curso de Engenharia Metalúrgica
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Controle metalúrgico de qualidade na elaboração

Ellen Regina Giroto

Prof. Munif Hachul

de liga de alumínio
de uso industrial

O aumento no consumo de alumínio é prova do que esse metal significa
para a indústria moderna. O alumínio segue o ferro entre os metais de
maior consumo anual. É o mais importante dos metais não ferrosos e
continua aumentando as facilidades de produção devido à crescente
demanda mundial. A variedade de custo a que se presta o alumínio é
um pormenor evidente de sua importância e cada nova utilização é o
resultado do êxito na aplicação de alguma propriedade do metal, entre
as quais: seu leve peso, resistência à corrosão e alta condutividade
elétrica.

O alumínio é abundante sob a forma de óxido de alumínio (Al2O3) ou
alumina. A alumina constitui cerca de 15% da crosta terrestre e apenas
o silício é mais abundante do que ela. Por isso, as reservas minerais
são quase ilimitadas. O minério industrial mais importante é a
“bauxita”, com um teor de 50% de alumina, e é encontrado
principalmente nos Trópicos.

Após a obtenção do alumínio de seu minério bauxita, ele tem de ser
submetido a certas operações de transformação para aplicação
posterior.

Para isso, utiliza-se a prática de fundição, que se baseia no
aquecimento de certos elementos químicos até sua fusão para a
obtenção de infinitos tipos de ligas e posteriormente peças para
inúmeras aplicações industriais.

Para se conseguirem peças fundidas de boa qualidade superficial e com
propriedades mecânicas especificadas em Desenhos, Normas e/ou
Especificações, o Engenheiro Metalurgista dispõe de inúmeros
conhecimentos nessa área de atuação.

O presente trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas dos
melhores trabalhos técnicos publicados mundialmente. A opção pelas
Ligas de Alumínio dá-se por serem as de maior aplicação para a
obtenção de peças fundidas na indústria, as quais são as mais
freqüentemente utilizadas.

Neste trabalho, aborda-se o limite de composição químico especificada,
e a influência das impurezas no banho de metal líquido, o tratamento
empregado para a eliminação dos gases dissolvidos, óxidos desses
metais e outras inclusões não-metálicas.

Em seguida, desenvolve-se o controle metalúrgico de qualidade na
prática de preparação e fusão da liga por meio dos controles de
temperatura de fusão e tratamento do metal líquido, com a finalidade
de se obterem as propriedades ideais de fundibilidade e peças bem
caracterizadas.

QUALITY CONTROL IN PRODUCTION OF ALUMINUM
ALLOYS FOR INDUSTRIAL USE

The tremendous growth in aluminum consumption evidences the
importance of this metal for the modern manufacturing industry.
Among the most consumed metals - used in a number of applica-
tions -, aluminum is ranked second, behind iron. It is by far the most
important nonferrous metal, and its production facilities keep being
enhanced as a result of growing international demand. Its wide cost
range is yet another evidence of its importance, and each new
aluminum application results from the successful implementation of
one of its properties, like its light weight, corrosion resistance, and high
electrical conductivity.

The aluminum oxide (Al2O3) - also known as alumina - is a plentiful
natural resource, accounting for some 15% of the Earth is crust; only
silicon is more commonly found. Mineral reserves of it are thus virtually
unlimited. The most important industrial ore is the ‘bauxite’ (aluminum
ore) with 50% aluminum oxide, found mainly in the tropics.

Once aluminum is taken from its ore, it is processed and transformed
for subsequent uses and applications.

For this purpose, aluminum is subject to casting, a procedure whereby
certain chemical elements are heated up to their melting point for
production of many types of alloys, which later become parts and
pieces for a number of industrial applications.

The Metalworking Engineer relies on substantial knowledge and
expertise in this area to obtain cast parts having good surface quality
and such mechanical properties as specified in Drawings, and which are
also fully compliant with applicable Rules and/or Regulations.

This work is based on research conducted by some of the best expert
technicians published worldwide. The reason why we selected
aluminum alloys is that such alloys are the ones most widely applied to
production of cast parts and pieces.

First, the work addresses the specified chemical composition limit, the
effect of impurities on the molten bath, and the treatment to eliminate
dissolved gas, oxides released from these metals, and other types of
nonmetallic inclusions.

Next, a metallurgic quality control is implemented for alloy preparation
and casting procedures through melting temperature controls and
molten bath treatment, so as to obtain ideal fusibility properties and
well-defined parts and pieces.
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INDUSTRIAL ENGINEERING
As a goods and services production organizer, the Mechanic
Production Engineer must be a ‘cross-functional’ professional,
capable of integrating systems involving people, machinery,
materials, and the environment.

The Senior Thesis Work summaries in Mechanical Industrial
Engineering mirror the current trends identified in the various
areas of the Brazilian productive market. The work developed
this year addresses the following areas: Energy, Environment,
Manufacturing Processes, Logistics, Manufacturing Simulation,
Finance, Quality, and Operational Research.

The Senior Thesis Work papers consist of a procedure intended
to evaluate the quality of Engineers graduated from Mauá
School of Engineering. These papers are the accomplishment
of our mission: to provide the Brazilian manufacturing industry
with skilled professionals in the various production systems
project and management.

PROF. CIRO CORRÊA LEITE
Senior Thesis Coordinator,

Industrial Engineering
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
MECÂNICA
Como organizador da produção de bens e serviços, o
Engenheiro de Produção Mecânica deve ser um profissional
multidisciplinar, capaz de integrar sistemas que envolvem
pessoas, máquinas, materiais e o meio ambiente.

Os trabalhos de Graduação desenvolvidos na habilitação de
Engenharia de Produção Mecânica refletem as tendências
atuais das diversas áreas do mercado produtivo brasileiro.
Neste ano, foram desenvolvidos trabalhos nas áreas de:
Energia, Meio Ambiente, Processos Industriais, Logística,
Simulação da Manufatura, Finanças, Qualidade, Pesquisa
Operacional.

Os Trabalhos de Graduação são um termômetro da qualidade
dos Engenheiros formados pela Escola de Engenharia Mauá.
Esses trabalhos são o cumprimento da nossa missão:
proporcionar para a indústria brasileira profissionais
competentes no projeto e gestão dos diversos sistemas de
produção.

PROF. CIRO CORRÊA LEITE
Coordenador dos Trabalhos de Graduação

de Engenharia de Produção Mecânica
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agrícolas
Um diagnóstico amplo e profundo da cadeia de escoamento da soja
do Centro Mato-Grossense, do produtor ao porto de exportação, com
base na atual malha rodoviária, ferroviária e hidroviária, assim como o
seu atual modo de armazenamento foi o que se objetivou com este
trabalho. Novas combinações desses modais foram estudadas e
formaram cenários alternativos visando à melhoria do sistema atual,
com foco sempre na redução do custo logístico. Para tanto adotou-se
uma abordagem analítica e rigorosa da situação atual, que permitiu se
identificarem sintomas, analisar problemas e custos, e elaborar um
plano de ação capaz de melhorar a competitividade da soja brasileira
diante da soja de outros produtores do mercado internacional.

ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTS
DISTRIBUTION

The objective of this work was to carry out a broad, in-depth analysis
of the outflow cycle of the soybean produced in the Center of Mato
Grosso (MT) State, from the producer to the exportation port, based
on the current roads, railroads and rivers, as well as of the current soy
warehousing system. New combinations of these modals were tested,
making up alternative scenarios aimed at improving the current
system, keeping the focus on reducing logistics costs. To accomplish
this goal, a rigorous approach towards analyzing the current situation
was adopted, which allowed us to identify and analyze ‘symptoms’,
problems, and costs, in addition to drawing up an action plan able to
improve Brazilian soy competitiveness in relation to other international
soybean market players.

Análise econômica da distribuição de produtos

Rodrigo Martins Fischetti Fernandes

Christophe Eric Janosch

Tiago Sonza Ferro

Eduardo de Sousa Pacheco Junqueira

Prof. Pierre Matias da Silva
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Aplicação do mapeamento do fluxo de valor numa
indústria de médio porte

O principal objetivo neste trabalho foi o de melhorar o sistema de
produção do Liceu de Artes e Ofícios, uma empresa de médio porte que
pertence ao ramo de metalurgia e distribui medidores de gás e água
para todo o Brasil e exterior.

Para isso desenvolveu-se um fluxo melhor de materiais e informações,
buscando-se minimizar os desperdícios que ocorrem atualmente.

As metodologias utilizadas no processo de pesquisa foram de
observação e exploratória. Com a observacional pôde-se captar com
precisão os aspectos essenciais e acidentais de um fenômeno. A
exploratória teve como principal objetivo desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, visando à formulação de problemas mais
precisos.

Utilizou-se o mapeamento do fluxo de valor para se identificarem as
principais famílias de produtos, visualizar os fluxos de materiais e
informações que ocorrem atualmente, além de propor uma solução
para um estado futuro, que faça com que o processo produtivo possa
fluir da melhor maneira possível de acordo com a demanda.

No estado futuro que foi estudado e sugerido, implantaram-se células
de manufatura com operadores multifuncionais, interligados por
supermercados controlados por cartões kanban. Outra medida adotada
foi a implantação de sistemas FIFO em alguns pontos do processo.
Naqueles em que esse sistema já vinha sendo utilizado, indicaram-se
melhorias como: estudos periódicos, processos de melhoria contínua
(kaizen) e treinamento. Processos de melhoria da movimentação,
armazenagem, limpeza, entre outros, são medidas qualitativas que
têm como resultado diversos benefícios. Entre eles, estão a satisfação
do funcionário e um ambiente mais limpo e agradável que proporciona
melhor desempenho do processo produtivo.

Com o Mapeamento do Fluxo de Valor para um estado futuro, sugeriu-
se um novo layout de toda a fábrica para uma possível mudança de
localização.

Com as alterações propostas, encontrou-se não só um quadro geral
para os processos de produção com uma redução de 7,0% no número
de funcionários, que poderiam ser realocados para outras atividades,
como também uma redução de 3,0% no tempo do processo e de
49,0% nos estoques intermediários.

VALUE FLOW MAPPING APPLIED TO A MEDIUM-SIZED MANUFACTURING PLANT

The primary objective of this work was to improve the production
system of ‘Liceu de Artes e Ofícios’, a medium-sized company engaged
in metalworking and distribution of gas and water meters both locally
(Brazil) and internationally.

To this end, a better flow of materials and information was developed,
aimed at minimizing waste of time, materials, and money.

The research process was based on the ‘observe-and-explore’
methodology. Observation allowed us to capture accurately the
essential and accidental aspects underlying a phenomenon.
Exploration’s main purpose was to develop, clarify and modify concepts
and ideas in order to detect top-priority issues.

The value flow mapping was used to identify the main families of
products and to properly visualize current flows of materials and
information. It also helped find a solution for a future status, so that
the process flows in a streamlined fashion, on demand.

In the so-called ‘future status’ suggested, we implemented
manufacturing cells with cross-functional operators interconnected by
Kanban-card-controlled ‘supermarkets’. Another action was the FIFO
systems implementation for some process steps. In those processes
where this system was already used, we recommended such
improvements as periodic employee satisfaction surveys, continuing
improvement processes (kaizen), and ongoing training, i.e., initiatives
oriented at enhancing productive process performance.

In the wake of the value flow mapping (future status), a new layout
was suggested for a possible new manufacturing facility.

The proposed changes allowed one to find out a new perspective for
the production process as well as a 7-percent employee reduction,
opening up the possibility of reallocation to other activities and
assignments. Furthermore, they enabled a reduction in lead time
feedstock items by 3 percent and 49 percent, in intermediate stock.

Piero Ranucci

Marcos Vogel

Cristiane Martino Bermudez

Rubens Gentille Neto

Prof. Flávio D’Angelo Pereira da Silva
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Elaboração e proposta para a criação de um centro
logístico de exportações (CLEX) para a Volkswagen
do Brasil

O desenvolvimento deste trabalho de graduação tem como objetivo
mostrar a aplicação da Engenharia de Produção nos mais diversos
ramos de atividade. A partir da necessidade de as empresas se
tornarem globais, exportando seus produtos e serviços para todo o
mundo, buscou-se um tema que aliasse tal necessidade com a
capacidade de a Engenharia de Produção desenvolver e encontrar
soluções.

Para exportar, atendendo aos mercados cada vez mais exigentes em
qualidade, preço e prazo, é preciso desenvolver uma infra-estrutura
local para que seja possível dar vazão à produção. Ao longo do
trabalho, discutiu-se a elaboração dessa infra-estrutura por meio da
criação de um Centro Logístico de Exportações, capaz de centralizar as
atividades necessárias para as exportações.

O foco deste trabalho são as exportações de veículos automotores da
Volkswagen do Brasil. Elas podem ocorrer de duas formas: o veículo
pode ser exportado completo, saindo da fábrica pronto para ser
vendido, ou pode ser exportado por CKD (Completely Knocked Down),
em que partes dos veículos são enviadas para o país comprador para
serem montadas no local de destino. Essa remessa do veículo em
partes tornou-se interessante, pois estimulou exportações de veículos
não fabricados em outros países, sem comprometer a mão-de-obra do
país importador, o que poderia ser uma barreira para as exportações.

PROPOSAL FOR CREATING A LOGISTICS EXPORT CENTER (CLEX) TO VOLKSWAGEN DO BRASIL

The purpose of this senior thesis work is to show the application of
Mechanical Industrial Engineering solutions on a wide range of industry
segments. The subject matter of this work, i.e. the ability to develop
such Engineering solutions has appeared from the need for companies
to operate globally, exporting products and services all over the world.

In order to export to a market that increasingly demands quality, price
and timing, it is important to develop local facilities and infrastructure
that ensure the production outflow. This project discusses the
development of such facilities and the creation of an Export Logistics

Center which centralizes all the activities required for exports.

This project has focused on Volkswagen do Brasil vehicle exports.
Vehicles can be supplied in two different ways, that is, they are either
exported as a complete, finished unit, or by CKD (Completely Knocked
Down), a procedure whereby the car is split up and shipped in several
pieces to the importing country for assembly. The latter export mode
turned out to be an interesting procedure, since it encouraged exports
of vehicles which are not manufactured in other countries, without
jeopardizing labor in such importing countries.

Plínio Rillo Carraro

Ricardo Chemin Seabra da Silva

Daniel Tomaspolsky

Raphael Worek Cyjon

Prof. David Garcia Penof
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Estudo da movimentação de produtos acabados numa
fábrica de vidros por meio do Seis Sigma e simulação

Neste trabalho procurou-se estudar em detalhes o processo de
armazenamento e expedição de produtos acabados de uma indústria
fabricante de vidros planos, visando sua melhoria e otimização.

Numa primeira etapa, foi feito o levantamento das tecnologias
existentes tanto para armazenamento físico (sistema de movimentação
de materiais) quanto para tecnologia de informação (como rádio-
freqüência, por exemplo) bem como das ferramentas de melhoria de
processo como a Simulação e o Seis Sigma.

Com base nesse levantamento e exploração, verificou-se o processo de
movimentação atual para, a seguir, se estudarem modificações ou
alternativas. As modificações mais viáveis foram simuladas por
computador com a finalidade de analisá-las de maneira quantitativa e
validar sua aplicabilidade.

Ao se efetuarem as simulações, observou-se uma sensível melhora nos
tempos de movimentação dos produtos acabados ou utilização de
recursos, demonstrando-se que um processo – por melhor que seja no
momento –sempre pode ser melhorado.

STUDY OF FINISHED GOODS FLOW IN A GLASS
MANUFACTURING PLANT VIA SIX SIGMA AND SIMULATION
APPROACHES

The objective of this work was to conduct an in-depth analysis of the
finished goods’ storage and shipment process at a glass manufacturing
plant in order to optimize such process.

Firstly, we have undertaken a review of the literature about existing
technologies applicable to physical storage (materials handling system)
and automatic data capture, as well as about process enhancement
tools, such as the Simulation and 6 Sigma methodologies.

Secondly, the company’s materials flow process was assessed for
improvements or alternatives. The most feasible changes towards
improving the process were simulated in a computer program and
submitted to both quantitative and feasibility analyses.

Upon carrying out the simulations, a significant enhancement was
noticed in shipment lead time and resource usage, ultimately showing
that no matter how effective a given process may be, there is always
room for improvement.

Alexandre Augusto Gouveia

Gustavo Gesserame Souto Vidigal

Marcelo Moreira de Albuquerque

Antonio Torres de Carvalho Brandão

Prof. Leonardo Chwif
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Neste trabalho objetiva-se apresentar um plano de negócios para a
abertura de uma nova unidade de negócios de uma Corretora de Seguros.

Para se obter sucesso nesta análise, utilizaram-se ferramentas
qualitativas e quantitativas, entre as quais o Processo Analítico
Hierárquico – AHP – que, baseado em múltiplos objetivos validados
com os principais decisores da empresa, auxiliou-nos a encontrar a
melhor localização para o novo escritório, entre algumas das mais
importantes capitais de nosso país.

Também foi elaborado e discutido um plano de marketing com a
finalidade de se nortearem as decisões estratégicas da empresa no que
diz respeito ao posicionamento da marca, além da divulgação e
promoção do negócio em sua nova praça de atuação.

Ao final do trabalho utilizaram-se conceitos e ferramentas de análises
de investimentos como período de retorno, valor presente líquido e
taxa interna de retorno a fim de se comprovarem e analisarem os
resultados obtidos e a viabilidade do negócio.

IMPLEMENTATION STUDY OF A NEW BUSINESS UNIT FOR
AN INSURANCE BROKERAGE FIRM

The primary objective of this paper is to present a business plan to
start up a new business unit for an insurance brokerage firm.

In order to achieve sound results in our analysis, we have worked with
several qualitative and quantitative tools, such as the Analytic
Hierarchy Process – AHP –, a support decision tool that, based on
various objectives set with the company decision-makers, have helped
us determine the best location for the new office, selected out of
different state capitals in our country.

We have also drawn up and discussed a marketing plan to drive the
company strategic decisions in respect of brand positioning and
business promotion in its new segment.

At the end of the paper, we address various business case concepts and
tools, such as payback period, net present value and spread so as to
evidence results achieved and the business feasibility.

Alejandro Livio Montalbano

Fabiano Fernandes Gomes

Felipe Lima Conduta

Fabrício Henrique Trindade

Thiago Inserra

Prof. Duilio Humberto Pinton

Estudo para a implantação de uma nova unidade
de negócios para uma corretora de seguros
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Estudo preliminar de viabilidade técnico-econômica
de implantação de um projeto de extração,
envasamento e comercialização de água mineral

Partindo-se de um caso real, de um terreno localizado em
Araçariguama, no interior do Estado de São Paulo, onde foi identificada
uma nascente de água mineral, fez-se um estudo hidrológico e verificou-
se que a água era potável. Com base nisso e em virtude da atual crise
da falta de água, surgiu a idéia de exploração econômica desta fonte.

Desenvolveu-se, a seguir, um estudo de viabilidade técnico-econômica
de implantação de um projeto de extração, envasamento e
comercialização de água mineral da fonte.

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY: MINERAL
WATER ABSTRACTION, BOTTLING AND SALE PROJECT
IMPLEMENTATION

Based on a real case, i.e., a tract of land located in Araçariguama
(upcountry State of São Paulo), where a mineral water spring was
identified, a hydrogeological study was conducted, and we conducted that
the water was drinkable. In view of this and given the current fresh water
shortage crisis, an idea aroused: economically exploit such water spring.

We have then developed a technical and economic feasibility study
regarding implementation of a project which would comprise
abstraction, bottling and sale of mineral water from this spring.

Adriana Enya Tubone

Grace Oliver Garre

Vivian Caroline Lessa Jordão

Prof. Fernando Antonio Raimundo
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Neste trabalho foram descritas as teorias de alguns modelos
matemáticos e estratégias utilizadas na gestão de recursos de
terceiros, tendo como foco o mercado de renda variável. Não há um
modelo ótimo e uma resposta exata para se determinar a melhor
maneira de um investidor aplicar seu capital. Sua escolha depende
basicamente do risco que o aplicador está disposto a correr para
alcançar uma determinada rentabilidade. Buscou-se aqui verificar
como três modelos matemáticos se comportam na prática e analisar
suas vantagens e desvantagens, bem como o gerenciamento dos riscos
envolvidos.

VARIABLE-INCOME ASSET MANAGEMENT

This work addresses certain mathematical models and strategies
adopted in connection with Third-Party Asset Management, particularly
focused on the stock (variable income) market. There is neither an
optimum asset management model nor is it possible to provide an
accurate response as to the best way for investors to manage their
money. Choice is primarily contingent upon the risk the investor is
willing to take to attain a given return. We analyzed the behavior of
three mathematical models in the real world, showing each one’s
strengths and weaknesses, as well as the management of underlying
risks.

Gestão de carteiras de investimento de ativos
de renda variável

Eduardo Migliorelli

Arthur Brasil de Siqueira

Gustavo Worms de Brisac

João Cláudio Del Nero Frizzo

Prof. Pierre Matias da Silva
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Modelo de gestão para empreendimentos
de grande porte O desenvolvimento deste trabalho está baseado num estudo de

caso, tomando-se como referência obras realizadas pela Camargo
Corrêa Construções e Comércio (CCCC). Nele tem-se o propósito de
identificar os desvios que ocorrem com maior freqüência num
empreendimento de grande porte, verificar suas causas e propor ações
para minimizá-los.

Inicialmente, no capítulo 1, apresenta-se uma visão geral dos
empreendimentos de grande porte, as características da obra analisada
e o tipo de gestão de que a empresa se utiliza para tratar das não-
conformidades. Pode-se classificar um empreendimento como de
grande porte devido a várias características do seu desenvolvimento,
tais como o volume físico da obra, número de fornecedores e
funcionários envolvidos, investimento necessário para sua realização,
tempo total do desenvolvimento e volume de informação circulante ao
longo da obra.

Para sustentação conceitual do estudo, foi realizada uma vasta revisão
bibliográfica com foco nas estruturas organizacional e funcional, e
mecanismos de gestão apresentados no capítulo 2.

No capitulo 3 detalham-se as etapas do projeto, da construção civil e
das instalações previstas para o empreendimento.

O estudo de caso desenvolvido é apresentado no capítulo 4, desde o
levantamento das informações, a apresentação do estudo de caso e as
análises realizadas. Em seguida, no capítulo 5, são registradas as
propostas de melhoria que, com o apoio da gerência da CCCC, foram
consideradas eficazes.

No capítulo 6 encontram-se os custos, as conclusões, recomendações
e comentários da equipe que devem ser considerados para
complementar o estudo realizado.

LARGE-SCALE UNDERTAKING MANAGEMENT MODEL

The development of this work is based on a case study concerning an
undertaking by Camargo Corrêa Construções e Comércio (CCCC). The
objective of the case study is to identify most frequent deviations that
occur in a large-scale undertaking, check out its major causes, and
suggest actions towards minimizing them.

At first, in chapter 1, a general vision of large-scale undertakings is
presented, along with the specific characteristics of the undertaking
under analysis and how the company handles nonconformities. An
undertaking can be classified as large scale due to many factors
underlying its development, such as the works physical volume,
number of suppliers and employees, total investment required, total
time estimated for completion and volume of information throughout
its development.

Conceptually, the study relied on a large bibliographical reference
review concentrated on organizational and functional structures and
management mechanisms, as presented in chapter 2.

Chapter 3 provides details of the steps involved in the project, the civil
construction, and the facilities foreseen for the undertaking.

The case study proper is stated in chapter 4, ranging from relevant
information survey and the case itself to the analysis conducted by the
group. Subsequently, chapter 5 provides for proposed improvements
which, as supported by CCCC management, were deemed effective.

Finally, chapter 6 presents the costs, conclusions, recommendations
and final comments of the group that must be considered to have the
research work fully accomplished.

Juliana Frazão Micali

Fernanda Raquel Oliveira

Breno Schwarz Andrade

Patrícia Simone do Valle De Chiara

Prof. Duilio Humberto Pinton
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Logística de distribuição
da empresa SKF do Brasil

Neste trabalho teve-se por intuito estudar o sistema logístico de
transporte da empresa SKF do Brasil nas regiões fora da Grande São
Paulo, para se determinarem as regiões com maiores e menores custos
logísticos de transporte. O desafio foi o de minimizar os custos
logísticos das regiões com os maiores custos apresentados, por meio
do estudo e entendimento de como se distribuem estes últimos e de
como se comportam as variáveis logísticas, nas áreas com os menores
custos logísticos.

 Foram definidas duas regiões extremas: Minas Gerais, com os maiores
custos de transporte, e Rio Grande do Sul, com os menores custos de
transporte e faturamento semelhante ao de Minas Gerais. A
metodologia empregada foi a de estudo de caso, para se testarem as
mesmas generalizações da região-modelo (Rio Grande do Sul) na
região crítica (Minas Gerais), para se obter uma redução considerável
dos custos logísticos da região crítica. O mesmo cenário do Rio Grande
do Sul foi aplicado na região de Minas Gerais, e, portanto, foi possível
aplicar esta metodologia em outras duas cidades semelhantes à da
pesquisa de Minas Gerais. Ao final, após o estudo dos resultados
obtidos para os novos cenários das regiões em questão, observou-se
uma redução considerável do custo total de frete.

Caio Eid Mansur

Danielle Lazzeri

José Salomão Kalil Sauma Neto

Joyce Luciana Granado Françolin

Prof. David Garcia Penof

SKF DO BRASIL DISTRIBUTION LOGISTICS

The purpose of this paper was to study the distribution process
logistics involved in SFK do Brasil transportation system, concerning
regions outside of the Greater São Paulo area, so as to determine the
regions with the highest and the lowest transportation logistics costs.
The challenge was to minimize distribution costs in those regions with
the highest costs by conducting and analysis and obtaining an
understanding of how distribution is carried out in those places, and
how the distribution variables operate in areas with the lowest
distribution costs.

Cost ‘extremes’ were ultimately spotted in two regions: Minas Gerais
State (MG), with the highest transportation costs; and Rio Grande do
Sul State (RS), with the lowest ones, and where realized earnings were
similar to those obtained in MG. We used the case study method to test
the same generalizations of the ‘model’ region (RS) in the ‘critical’
region (MG) so as to obtain significant distribution cost reduction in the
latter. The scenario existing in RS was applied to MG, which allowed us
to apply this method in two other cities similar to those found in MG.
Having analyzed results for the new scenarios established for the
surveyed regions, a considerable total transportation cost reduction
was obtained.
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Logística de gêneros
alimentícios aplicada a uma

penitenciária
Neste trabalho de graduação objetivou-se o estudo da estrutura
logística dos gêneros alimentícios dentro da penitenciária Dr. José
Parada Neto, localizada em Guarulhos - SP. Foram analisados os
sistemas de aquisição, o processamento de pedidos, o abastecimento
de suprimentos, o funcionamento do almoxarifado (despensa), a
composição e o controle dos estoques, o fluxo de alimentos, integrados
com a movimentação dos presos e o sistema de segurança.

O principal procedimento técnico utilizado para a realização da
pesquisa deste trabalho foi o Estudo de Caso, ou seja, este foi
desenvolvido com uma abordagem qualitativa, com o apoio de técnicas
como a documentação direta e indireta, pesquisas bibliográficas,
entrevistas e observações.

Com este trabalho e da análise crítica de todas as etapas logísticas da
penitenciária, foram sugeridas melhorias para o presídio como, por
exemplo, planilhas para controle de estoques e novos modelos de
licitações para a aquisição de gêneros alimentícios.

FOODSTUFFS LOGISTICS APPLIED TO A PRISON

This senior thesis work was aimed to review the foodstuffs logistics
structure inside Dr José Parada Neto prison located in the City of
Guarulhos, State of São Paulo. Our analysis encompassed the
acquisition systems, order processing, supplies of foodstuffs,
storeroom operation, inventory control and breakdown, and the
foodstuffs flow, all integrated with the prisoners’ circulation and
security system.

Fábio Kanashiro

André Miranda Pimenta

Eduardo Tarrazo Perez

Diogo Almeida Brandão Martins

Prof. João Mário Csillag

The main technical procedure adopted for conducting this research
work was the Case Study, i.e. the work followed a qualitative approach,
relying on such techniques as direct and indirect documentation,
bibliographical research work, interviews, and observation.

Through this work and a critical analysis of all the prison logistics steps,
we became acquainted with and suggested improvements to the
prison, for instance, inventory control spreadsheets and new models of
bid processes for acquisition of foodstuffs.
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Otimização de processo numa indústria farmacêutica

Otimização de um processo de separação por meio
de células de trabalho

Este trabalho de graduação foi realizado no Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A. em Guarulhos, São Paulo. A empresa tem a
oportunidade de melhorar a capacidade de produção por meio da
otimização dos processos produtivos. O grupo encarregado do trabalho
decidiu desenvolver uma análise baseada num produto específico que
poderia ser produzido numa linha de produção mais avançada.

O objetivo principal do trabalho foi o de mostrar a análise de viabilidade
técnico-econômica da mudança da linha de produção do produto
específico. Os objetivos secundários foram alcançados: redução de lead

time, redução do custo de produção e redução de mão-de-obra. Com base
nos resultados obtidos, verificou-se que o processo de produção do
produto estudado é compatível com as características da nova linha de
produção. Uma vez analisados três cenários, observou-se que, mesmo na
pior situação, haveria ganho significativo para a empresa. Em outras
palavras, o produto na nova linha de produção é viável.

PROCESS OPTIMIZATION IN A PHARMACEUTICAL COMPANY

This senior thesis work was carried out at Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A., a pharmaceutical company established in the city of
Guarulhos, State of São Paulo. The company had an opportunity to
improve its production capacity by optimizing its productive processes.
The group in charge of the project decided to conduct an analysis based
on a specific product that could be produced in a more advanced
production line.

This work was primarily aimed to present the technical and economic
feasibility analysis of the change in such specific product production line.

Flávia Pedroza Soares

Tito Augusto de Almeida

Fernanda Sonohara Furugen

Prof. David Garcia Penof

Considerando-se as três atividades básicas da logística, o
armazenamento tem sido bastante explorado, pois sua boa
administração pode evitar custos desnecessários. Porém, se o ramo da
empresa for a própria estocagem, temos de o analisar bem para
otimizar o sistema por meio do desdobramento da prática de
armazenagem e seus processos.

Os itens que eram armazenados simplesmente por meio da curva ABC
terão agora uma distribuição em células de prateleiras pela curva ABC
balanceada, as quais facilitam a formação de pedidos.

A implantação do sistema proposto dá-se com a instalação de
conveyors para portar as caixas com os pedidos separados até que
sejam consolidados na expedição.

WORK-CELL-BASED STORAGE PROCESS OPTIMIZATION

Taking into consideration the three basic logistics activities, storage
has been considerably assessed and reviewed, since its fair
management may well avoid unnecessary costs. Nonetheless, when
storage is the company’s main business, we must analyze it even more
accurately to optimize the system by breaking down the storage
practices and processes.

Items previously stored simply by means of the ABC curve will now be
allocated in shelves’ cells through the balanced ABC curve, thus making
ordering easier.

The proposed system implementation takes place with the installation
of conveyors to carry the boxes with separated orders until
consolidation at the shipment area.

The secondary goals were all attained: lead time reduction, lower
production costs, and downsizing. The results allowed us to conclude that
the surveyed production process is compatible with the new production
line features. Moreover, having analyzed three different scenarios, we
observed that even in the worst case scenario, the company would benefit
from significant gains. In other words, the new production line is feasible.

Rodrigo Detílio

Cássio Moreno Castillo

Bruno Sanchez Fiego

Marcos Bueno de Moraes

Prof. Marco Antônio Madureira
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Programação e roteirização de veículos para
o transporte de pessoas portadoras de deficiência

Este trabalho trata do sistema de transporte especial para pessoas
portadoras de deficiência com grande dificuldade de mobilidade, isto é,
de um sistema voltado para pessoas com alto grau de dependência que
não apresentam condições de locomoção com autonomia nos meios de
transportes coletivos convencionais.

Esse serviço porta-a-porta é operado por veículos como: vans e
microônibus adaptados com elevadores ou rampas e com espaço para
a colocação de cadeiras de rodas. Para o planejamento desse serviço,
utilizaram-se programações previamente agendadas que contêm
dados dos usuários, como: destino, origem, horários, categoria do
passageiro e outros.

Neste trabalho buscou-se determinar a configuração otimizada dessas
rotas, considerando-se as restrições relativas ao número de veículos,
janelas de tempo, capacidade dos veículos e custos. Para isso, foram
desenvolvidos dois modelos. O primeiro, baseado na heurística de
inserção paralela proposta por Toth e Vigo (1997) e o segundo, na
meta-heurística da colônia de formigas desenvolvida por Hoos e Stützle
(1997). Os resultados obtidos com os dados do transporte especial do
município de Sorocaba, apontaram, neste caso, que a meta-heurística
da colônia de formigas apresenta uma solução melhor, ou seja, é
possível atender a um número maior de requisições com o mesmo
número de veículos.

Thais Mandel Wahba

Sabrina Alessandra Cordeiro de Souza

Fernanda Henriques Martins Corrêa

Cristina Mayumi Baba

Prof. Afonso Celso Medina

VEHICLE SCHEDULED PROGRAMMING AND ROUTING TO TRANSPORT PHYSICALLY HANDICAPPED PEOPLE

This work consists of a special transportation system designed for
physically-handicapped people who encounter a great deal of difficulty
to move, i.e., a system to serve highly dependent people in terms of
mobility who cannot use the mass transit system.

This door-to-door service operates with vehicles such as adapted vans
and minibuses equipped with elevator or ramps and providing space to
allocate wheelchairs. To plan that service, previously scheduled
programs are used. These programs store users’ data such as, among
others, destination, origin, time schedules, and passenger type.

This study was aimed at determining an optimal routing configuration,
taking into consideration such constraints as number of vehicles, time
windows, vehicle seat capacity, and underlying costs. For this purpose,
two models were developed. The first one was based on the parallel
insertion heuristic as proposed by Toth and Vigo (1997), and the
second one was based on the ant colony optimization meta-heuristic
developed by Hoos and Stützle (1997). Results obtained by checking
the special transportation system data in the city of Sorocaba indicated
that in this case, the ant colony meta heuristic has proven a better
solution, i.e., it enabled the system to serve a higher number of
transport requests using the same number of vehicles.
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da qualidade ISO 9001
num restaurante
O objetivo neste trabalho é o de relatar o projeto de implantação de
um Sistema de Gestão da Qualidade num restaurante da rede Habib´s,
com base na norma ISO 9001: 2000. Os benefícios que se buscaram
alcançar foram: a redução de custos, a melhoria de atendimento,
melhor padronização nas funções e melhor aparência frente ao
consumidor (consumidor que vê a certificação como um fator
diferencial).

Para se desenvolver esse trabalho, foram utilizadas algumas técnicas
de metodologia da pesquisa científica descritas no capítulo 4 deste
trabalho. Entre a classificação geral das metodologias preferiu-se o
Método Experimental, pois não foram encontrados dados concretos que
possibilitassem a análise da implantação desse tipo de sistema de
gestão da qualidade (ISO) nesse setor de negócio.

Com relação aos objetivos estabelecidos, baseou-se na Pesquisa
Exploratória, também por não terem sido localizadas análises sobre
esse tipo de implantação. Por fim, segundo os procedimentos técnicos
utilizados na coleta e análise dos dados, foram utilizados o Estudo
Bibliográfico, para fornecer conhecimentos necessários para a
implantação e análise, e o Estudo Experimental, que auxiliará na
adoção da norma neste ramo de atividade. Os principais resultados
obtidos foram, entre outros: a padronização dos processos envolvidos
na organização, a mudança positiva de postura dos funcionários
perante a realização de suas atividades e um melhor atendimento ao
cliente. O objetivo e o cronograma propostos no trabalho foram
cumpridos, e concretizadas a primeira e segunda auditorias internas,
assim como seus planos de ações corretivas, dando-se os passos
iniciais para o processo de certificação.

Projeto de implantação do sistema de gestão

José Leonardo Maselli Locosselli

Fernando Perrone Del Dottore

Rodrigo Simão El Jamal

Victor Luciano Ogata

Prof. Flávio D’Angelo Pereira da Silva

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION PROJECT IN A RESTAURANT

The purpose of this work is to report a project addressing
implementation of a Quality Management System at a Habib’s chain
restaurant (Arab fast food), in accordance with the ISO 9001: 2000
standard. The benefits sought to be attained were: cost reduction,
customer service improvement, better functions standardization, and
a better image in relation to the costumer.

The development of this work was premised on certain scientific
research methodology techniques as described in chapter 4. The
Experimental Method was selected out of the general methodologies
classification, since no concrete data were identified that would enable
implementation of this type of quality management system (ISO) in
this business industry.

The work also relied on the exploratory survey in view of the
established purposes, in that no studies of this type of project
implementation were found. Last but not least, in respect of the
technical procedures used in the data gathering and analysis, we used
the Bibliographical Reference Study to provide the knowledge required
for implementation and analysis, and the Experimental Study to help
ensure compliance with the ISO 9001 standard in this segment. The
main results achieved were as follows: organization processes
standardization, positive change in the employees’ attitudes towards
their activities, and better customer service. The objectives and time
schedule for this work have been met, with the first and second internal
audit completed, as well as its corrective action plans. The first steps
for ISO 9001 certification have thus been effectively taken.
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Neste trabalho objetivou-se desenvolver o estudo de viabilidade para
a construção de uma fábrica de embalagens PET.

Pretende-se que seja uma base de referência para empresas que
almejam entrar neste segmento de mercado, já que se apresentam e
analisam diversas oportunidades, por ser bem diversificado e flexível,
cuja vantagem é a grande ascensão dessa embalagem no mercado
global.

Uma nova visão de mercado foi elaborada e apresentada, e pôde
subsidiar as análises que as empresas poderão explorar ao
considerarem seu planejamento de novos investimentos no ramo PET.
O estudo realizado engloba desde os investimentos necessários para a
construção da fábrica até a satisfação das normas impostas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a técnica do
GMP ou BPF – Boas Práticas de Fabricação.

Para o desenvolvimento do estudo foram abordadas ferramentas de
análise de mercado, previsão de demanda, análise de custos, análise
de investimentos e administração financeira. Suas aplicações serão
encontradas nos diversos cenários criados, onde são analisadas e seus
resultados avaliados e divulgados de forma objetiva e consistente, o
que permite a qualquer empresa tomar uma decisão segura e racional.

Apresenta-se um fluxograma no final do trabalho para mostrar os
passos a serem seguidos no estudo para qualquer empreendimento.
Neste caso, para o setor de Higiene Pessoal & Cosméticos ficou
demonstrado que o melhor cenário corresponde a um investimento
inicial de R$ 5.727.520,00. Esse valor retornará em cinco anos, com
um saldo líquido de R$ 18.717.991,03. em caixa em dez anos.

PET PACKAGING PLANT PROJECT

This work was aimed at developing a feasibility study for construction
of a PET packaging plant.

This work is meant to serve as a benchmark for companies willing to
engage in this market segment, in that several business opportunities
are presented and assessed. This is a very diverse and flexible
segment, having as a major advantage the increasingly widespread
use of such type of packaging in the global market.

A new market vision was devised and presented, aiming to provide
support to analyses to be conducted by companies when considering
new PET-segment-related investments. This comprehensive study
ranges from investments required to build the plant to compliance with
the standards and regulations established by ANVISA (Brazil’s Sanitary
Surveillance Agency), including the GMP – Good Manufacturing
Practices techniques.

Projeto de uma fábrica de embalagens pet

Daniel de Oliveira Paixão

Henrique Presa Arcuri

Gustavo Peixoto Barbosa Nunes

Francisco de Mattos Pimenta

Prof. Pierre Matias da Silva

The study development comprised tools adopted for market analysis,
demand forecast, cost analysis, investments analysis, and financial
management. Their applications will be found at the different created
scenarios, where they are analyzed, and their results evaluated and
disclosed in an objective, consistent manner, thus allowing any
company that employs them to make a secure and rational decision.

A flowchart is set out at the end of this work showing the steps to be
followed in analyzing any enterprise. In this case, for the Personal
Hygiene & Cosmetics industry, it has been demonstrated that the best
scenario would correspond to an initial investment of R$ 5,727,520.00,
with a pay-back time of 5 years, and a net balance within ten years of
R$ 18,717,991.03.
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na produção “enxuta”
Neste trabalho, propôs-se a Racionalização de um Processo
Produtivo com ênfase no Sistema de Produção “Enxuta”, utilizando-se
como principal ferramenta um sistema de cartões muito conhecido, o
Kanban. Neste trabalho determinou-se o número exato de cartões para
o correto gerenciamento do sistema Kanban.

Ainda, foram abordados neste Trabalho de Graduação diversos
aspectos relevantes relacionados à produção de um bem, assim como
aspectos de extrema importância para o correto gerenciamento de
uma cadeia de fornecedores, com propostas soluções com Modelos de
Lotes Econômicos. Esse modelo determina a exata quantidade de
matéria-prima que a empresa deve comprar para o seu abastecimento.
Faz parte deste trabalho a determinação do novo layout em que a
empresa deve operar no novo sistema de produção “enxuta”.

PRODUCTION PROCESS STREAMLINING FOCUSED ON THE
‘LEAN’ PRODUCTION APPROACH

The objective of this paper is to propose a Streamlined Production
Process with emphasis on the Minimized Inventory Production System
(MIPS), using as main tool the Toyota Kanban Card Production System.
The exact numbers of cards for the correct MIPS management have
also been determined in this paper.

Furthermore, several relevant aspects related to production of goods
have also been addressed herein, such as extremely important aspects
for the correct management of a Supply Chain. Economic Models of
purchasing goods for production were proposed as solutions. Last but
not least, this work further defines all changes in layout so as to allow
the company to operate under a lean production system.

Racionalização de processo produtivo com ênfase

Tiago Zini Uliana

Wilson Roberto Merussi Sapatel

Eduardo Gonçalves Nunes Di Loreto

André Neves da Silva Carvalho

Prof. Octavio Mattasoglio Neto
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Seis Sigma – uma estratégia de negócio
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicação do conceito
Seis Sigma e sua capacidade de gerar ganhos financeiros. Esta
metodologia foi adotada por sua alta eficiência e por visar resultados
objetivos e concretos. A empresa selecionada foi a Akzo Nobel,
fabricante de tintas para repintura automotiva. O projeto desenvolvido
teve seu foco na redução do estoque de latas, alinhando os objetivos
da empresa com a aplicação da filosofia Seis Sigma.

A empresa possui uma gama muito grande de produtos, o que resulta
em grande quantidade de embalagens utilizadas e, conseqüentemente,
elevado número de latas vazias em estoque. Um projeto desenvolvido
pela empresa previa a compra de uma máquina rotuladora e, dessa
forma, as latas não precisariam mais ser compradas litografadas, e sim
naturais (cruas) de maneira que os rótulos seriam colocados durante a
produção, otimizando a diversidade de latas utilizadas. Os resultados
do estudo levaram à conclusão de que essa máquina não seria
necessária; além disso, mostraram a viabilidade de se implantar um
sistema anteriormente descartado, o Just-in-Time; ou seja, os
fornecedores passariam a entregar as latas na empresa, um ou dois
dias antes da necessidade da Akzo.

O novo sistema foi validado pela empresa e implantado, o que gerou
um saving projetado de R$ 434.677,27. Comprovou-se a aplicabilidade
da metodologia Seis Sigma, mostrando-se que esta não se limita
somente ao processo produtivo, mas também a estoques e pode ser
utilizada em diversas áreas da empresa.

SIX SIGMA – A BUSINESS STRATEGY

The objective of this study is to demonstrate the Six Sigma
applicability and its capacity to generate savings. This methodology
was adopted by virtue of its high efficiency and for targeting objective,
concrete results. The company selected was Akzo Nobel, engaged in
car refinishing products manufacturing.

The project herein developed – aligning the company objectives with
the Six Sigma methodology - focused on reduction of the large number
of empty cans in stock, which are used in production of the company’s
wide range of products. The company had devised a project to acquire
a labeling machine that would label ‘raw’ cans (as opposed to
lithographed ones) during production with a view to optimizing the

variety of cans used. Study results have shown that, in effect, this
machine would not be required, and attested to the possibility to
implement a system previously rejected, i.e., the Just in Time (JIT)
production system. By doing this, suppliers would deliver the cans at
the company’s facilities within one or two days before use.

The system was thus validated and implemented, leading to projected
savings in the amount of R$ 434,677.27. The Six Sigma methodology
applicability was thus proven, showing that it is not solely restricted to
the productive process - it can be used effectively in stocks or in many
other areas in the company.

André Morales Nunes

João Augusto Paiano Franco

Vinicius Roquette Ferrato da Silva

Prof. Duilio Humberto Pinton
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Terceirização na coleta e tratamento
de efluentes de uma fabricante de fertilizantes

Este trabalho refere-se à viabilização econômica de uma empresa
terceirizada para a realização do tratamento dos efluentes líquidos
gerados por uma indústria de fertilizantes (IAP), localizada no
município de Cubatão, no estado de São Paulo. Sua finalidade: a
redução dos riscos ambientais gerados pela indústria e a melhoria da
utilização dos resíduos sólidos e líquidos resultantes do tratamento do
efluente no seu processo produtivo, obtendo-se um processo cíclico e
sem perdas.

O tratamento foi realizado por uma Estação de Tratamento de Efluentes
Líquidos (ETEL) existente no local, porém em estado precário de
conservação e operação. Esse espaço teve de ser reformado e
complementado por instalações auxiliares: um galpão com capacidade
para armazenar 597,64 m3 ou 723,00 toneladas de resíduo sólido
(“torta”) proveniente do processo de tratamento e uma esteira
transportadora adicional à já existente para transportar o resíduo no
galpão.

Ambos foram construídos com um financiamento pelo BNDES (BNDES
Automático) e com capital próprio. A IAP pagou à empresa pelo
tratamento a quantia de R$ 13,00 por metro cúbico de efluente
tratado. Essa proposta (empresa terceirizada) gerará um custo
adicional para a IAP de R$ 190.876,40 no primeiro ano e variará
conforme o aumento anual da produção de 2%, em relação ao serviço
realizado pela própria indústria. Aqui estão descritas todas as etapas e
a estrutura necessária para se unir qualidade de serviço a retorno
financeiro.

OUTSOURCING APPLIED TO COLLECTION AND TREATMENT OF EFFLUENTS FROM A FERTILIZER PLANT

This work addresses the economic feasibility of having an outsourced
company engaged in the treatment of liquid effluents from a fertilizer
manufacturing plant (IAP) located in the city of Cubatão, State of São
Paulo. Its primary purposes are to reduce the environmental risks
posed by the plant while improving usage of the solid and liquid
residues deriving from the production process effluent treatment, thus
obtaining a cyclical, minimized-loss process.

The treatment took place at the Liquid Effluent Treatment Plant (LETP)
that already exists in the location, but which was poorly operated and
kept. The plant had to be renovated and supplemented by ancillary
facilities, such as a warehouse with storage capacity of 597.64 m3 or

723 tons of solid waste from the treatment process, and another belt
conveyor – in addition to the existing one - to convey the solid waste
through the warehouse.

The works were financed by the National Bank for Economic and Social
Development (BNDES) and also with own funds. IAP paid the
outsourced treatment plant the amount of R$ 13.00 per cubic meter of
effluent treated. This proposal (outsourced company) will generate IAP
an additional cost of R$ 190,876.40 in the first year, which will rise in
proportion to an annual 2 percent production increase, as compared
with the cost of the same service performed by the manufacturing
plant itself. This work describes all the steps and structure required to
align service quality with financial gains.

Natan Zekcer

Christian Alberto Villalón
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Este trabalho de graduação, tem como objetivo o estudo do impacto
da ferramenta CPFR na gestão da cadeia de suprimentos, com a
identificação de benefícios e desafios. Para isso, foi estudada a
evolução da tecnologia de informação e seu impacto na Gestão da
Cadeia de Suprimentos desde a extração do pedido até a dispo-
nibilidade do produto no cliente.

Este estudo foi realizado entre a Empresa Unilever Bestfoods e o
varejista Walmart por meio de um guia de implantação do CPFR.
Identificaram-se melhorias no relacionamento entre as empresas e
redução de custos para ambas, além do aumento da satisfação do
cliente final. Destacaram-se também os principais desafios para a
implantação do CPFR desde o estudo da implantação até a execução
plena da ferramenta.

A TOOL TO IMPROVE THE RELATIONSHIP BETWEEN
SUPPLIERS AND RETAILERS

The subject of this senior thesis work is ‘a tool designed to improve
the relationship between suppliers and retailers’, and its objective is to
study the impact of the CPFR tool on the supply chain management,
identifying related benefits and challenges. For these purposes, the
information technology evolution and its impact on the supply chain
management were analyzed, from placing the order until the product
availability to the customer.

This study involved Unilever Bestfoods and Wal-Mart retailer by means
of a CPFR implementation guide. Improvements were identified in the
relationship and costs were reduced to both companies, ultimately
improving the end customer satisfaction. The main challenges facing
the CPFR implementation were also pointed out, from the imple-
mentation study to full completion of the tool.

Uma ferramenta para melhoria da relação
entre fornecedores e varejistas

Fabiana Rosa Pileggi

Camila Marioli

Ana Carolina Petratti Teixeira

Prof. Afonso Celso Medina
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Chemical Engineering deals with manufacturing processes
which involve changes in the chemical composition or in the
physical or energetic state of raw materials, in order to obtain
products which are essential to society. With the emergence
of the petrochemical industry in the beginning of the 20th

century, Chemical Engineering established its position as an
expertise area in engineering and, since then, has provided
inputs by means of technology breakthroughs in such areas
as chemical manufacturing processes, new materials, new
sources of energy and their rational use, as well as solutions
for environment conservation and recovery.

Chemical Engineers are professionals qualified to design,
conduct, control, and manage manufacturing processes, and
their ultimate goal is to optimize products quality and
processes productivity, bearing in mind operational security
and the appropriate allocation and/or disposal of effluents.
Furthermore, they may seek new applications for existing
products and solutions for using waste and residues in
general, both for research purposes and development of new
products and/or processes. Last but not least, also industrial
marketing and technical sales areas may receive valuable
inputs from the Chemical Engineer. Even though this
professional is usually prepared for the manufacturing
environment and to deal with chemicals and related
equipment, he/she may also work in consulting and project
companies, laboratories, research institutes, governmental
bodies and Universities.

Among the several professional fields, chemicals industry is to
be highlighted, with its multiple segments, such as, among
others, petrochemicals, chemical specialties, polymers, fuels,
industrial gases, paints & varnishes, pigments & dyes, pulp &
paper, glass, ceramics, cement, fertilizers, and chemicals in
general. Another major, broad field is that of the food products
industry. Over the last decades, the Chemical Engineer has
also been standing out in the environment area, developing
technologies for pollution control and biotechnology, creating
a myriad of fermentation and enzymatic processes as diverse
as ever imagined before, as well as materials technology,
contributing to the creation and production of new polymer
and ceramic products.

Devising, operating under control and managing such
industrial processes as above indicated require developing the
ability to understand, conceive, operate and manage the
underlying equipment items, as well as getting to know and
control process and equipment interactions with people and
the environment.

To take charge of professional challenges appropriately,
Chemical Engineers are provided with a high-level, demanding
course workload divided into regular, professionalizing and
supplementary subjects. The engineer’s scientific funda-
mentals include courses of study in advanced math, physics,
chemistry, design, computing, and environmental sciences.
Preparing for the professional world is premised on studying

such subjects as mechanics, electricity and materials
resistance, chemistry-related subjects, i.e., organic chemistry,
physical-chemistry and chemical analyses, as well as specific
Chemical-Engineering-oriented subjects. The latter comprises
thermodynamics, chemical processes, transportation
phenomena, unit operations, chemical reactors, modeling and
process control and, as an epitomizing skill, chemical industry
and processes project.

Supplementary subjects offered at the course include
humanities-related matters, such as Economics, Business
Administration, Ethics and Laws, which are critical subjects to
instate Engineers into corporate life. Thus, the Chemical
Engineering course is primarily cross-functional, encom-
passing educational contents that open up excellent
professional horizons to graduates.

At the end of the course, the Senior Thesis Work provides the
student with the opportunity to put together, summarize and
integrate knowledge and skills acquired over the learning
process. The Work performance is provided for in the National
School Curriculum Guidelines required for Engineering courses
in Brazil. Strategies employed to attain the stated objectives
include developing subject matters proposed by working
groups, made up of two to five students, plus the advising
Professor. This work may fall into any of the following five
categories: academic research, technology development, case
study, technical and economic feasibility analysis, and state-
of-the-art study. Once the subject matter is selected, the
group develops a work project which is followed up by means
of verbal and public presentations. At the end of the process,
the work is presented to the community at ‘Eureka’, an exhibit
specifically organized for this purpose. By then, the group
must draw up a poster containing an abstract of the work. The
project final report, prepared in compliance with technical
standards, is presented to a panel of Professors for
evaluation; once approved, the work is eventually incorpora-
ted into the School’s library.

This initiative is very well accepted by most students, who
take this window of opportunity to express their own vision of
the importance of the occupation they have selected.

Accordingly, the senior thesis work subject matters bear
relation to areas that are significant from a number of
perspectives, in which major technological advances are
achieved, such as, among others, new materials develop-
ment, new applications, environmental protection & cleaning,
and green chemistry. Certain projects reach such a level of
excellence as to be presented in Congresses, published in
scientific journals, and even granted patents.

As a result, both the academic community and, above all, the
students are greatly satisfied upon realizing that the
pedagogical objectives have been attained, knowledge
assimilated, and attendant skills consolidated. Another
youngster is ready to contribute, professionally, to the
country’s technological development.

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI
Coordinator of Chemical Engineering Course

CHEMICAL ENGINEERING
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ENGENHARIA QUÍMICA
A Engenharia Química trata dos processos industriais que
envolvem alterações de composição química ou do estado
físico ou energético de matérias-primas, com vista à obtenção
de produtos essenciais à sociedade. Com o desenvolvimento
da indústria petroquímica no início do século XX, a Engenharia
Química firmou-se como uma especialização da engenharia e,
desde então, vem contribuindo com avanços tecnológicos nas
áreas dos processos químicos industriais, dos novos materiais,
das novas fontes de energia e de seu uso racional e de
soluções para a preservação e recuperação do meio ambiente.

O Engenheiro Químico é um profissional preparado para
projetar, conduzir, controlar e gerir processos industriais,
tendo sempre como objetivo otimizar a qualidade dos
produtos e a produtividade dos processos, levando em conta
a segurança operacional e a correta disposição dos efluentes.
Além disso, pode atuar tanto na busca de novas aplicações
para produtos existentes e de soluções para o aproveitamento
de resíduos em geral, quanto na pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos ou processos. Por fim, as áreas de
marketing industrial e de vendas técnicas podem também
receber valiosa contribuição do Engenheiro Químico. Embora
seja preparado tipicamente para o ambiente industrial, para
lidar com produtos químicos e equipamentos, esse profissio-
nal também pode atuar em empresas de consultoria e
projetos, laboratórios, institutos de pesquisa, órgãos
governamentais e em universidades.

Dentre os diversos campos de atuação, destaca-se a indústria
química, com suas múltiplas derivações: petroquímica,
especialidades químicas, polímeros, combustíveis, gases
industriais, tintas e vernizes, pigmentos e corantes, celulose e
papel, vidro, cerâmica, cimento, fertilizantes e produtos
químicos em geral, para citar algumas. Outro campo também
muito vasto e de grande importância para o Engenheiro
Químico é o da indústria de alimentos. Nas últimas décadas, o
Engenheiro Químico também passou a destacar-se na área do
meio ambiente, desenvolvendo tecnologias para o controle da
poluição, da biotecnologia, ampliando a diversidade de
processos fermentativos e enzimáticos em níveis nunca
imaginados, e da tecnologia de materiais, contribuindo com a
criação e produção de novos produtos poliméricos e
cerâmicos.

A concepção, operação sob controle e a gestão de processos
industriais, como os indicados, requerem do engenheiro o
desenvolvimento da capacidade de compreender, conceber,
operar e gerir os equipamentos envolvidos, além de conhecer
e saber controlar as interações do processo e dos equipamen-
tos com o meio ambiente e as pessoas.

Para dar conta dos desafios profissionais, o Engenheiro
Químico recebe um preparo acadêmico com grande grau de
exigência, dividido em conteúdos básicos, profissionalizantes
e complementares. Os fundamentos científicos para a
formação do engenheiro incluem o estudo de matemática
superior, física, química, desenho, computação e ciências do
meio ambiente. O preparo para o mundo profissional dá-se
com o estudo de conteúdos como mecânica, eletricidade e
resistência dos materiais; com conteúdos dirigidos para a área

da química, como química orgânica, físico-química e análises
químicas além de assuntos específicos para a formação em
Engenharia Química. Entre os últimos, que caracterizam essa
especialidade, constam termodinâmica dos processos
químicos, fenômenos de transporte, operações unitárias,
reatores químicos, modelagem e controle de processos e,
como habilidade-síntese, exige-se dele um projeto de
processos e da indústria química.

Os conteúdos complementares incluem temas humanísticos,
como: Economia, Administração de Empresas, Ética e
Legislação, assuntos fundamentais para a participação do
Engenheiro na vida corporativa. Como se vê, o ensino da
Engenharia Química é eminentemente multidisciplinar,
constituído de uma formação que abre excelentes perspec-
tivas profissionais aos graduados.

Ao final do curso, o Trabalho de Graduação oferece a
oportunidade de articular, sintetizar e integrar conhecimentos
e habilidades adquiridos durante o processo de aprendizagem.
Sua realização é prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de Engenharia, constituindo-se numa atividade
obrigatória. As estratégias usadas para alcançar os objetivos
incluem o desenvolvimento de temas propostos por grupos de
trabalho, constituídos de dois até cinco alunos, mais o
professor orientador. Os tipos de trabalho podem pertencer a
uma das seguintes cinco categorias: pesquisa acadêmica,
desenvolvimento tecnológico, estudo de caso, estudo de
viabilidade técnico-econômica e estudo sobre o estado-da-
arte. Uma vez escolhido o assunto, o grupo desenvolve um
projeto do trabalho, que é acompanhado por meio de
apresentações orais e públicas. Ao final, o trabalho é exibido à
comunidade por meio de uma exposição específica para tal,
denominada Eureka. Para essa ocasião, o grupo deve preparar
um pôster, com o resumo do trabalho. O relatório final do
projeto, elaborado segundo normas técnicas, é apresentado a
uma banca de professores para avaliação e, uma vez
aprovado, é incorporado ao acervo da biblioteca da
Instituição.

A atividade é muito bem recebida pela maioria dos alunos,
que a aproveita para expressar para a sociedade a visão do
estudante sobre a importância da profissão escolhida.

Assim, os temas dos trabalhos indicam áreas relevantes, de
diversos prismas, nas quais há, atualmente, grandes avanços
tecnológicos, como: desenvolvimento de novos materiais,
novas aplicações, proteção e despoluição do meio ambiente e
green chemistry, entre outras. Alguns trabalhos chegam não
só a atingir níveis de excelência tal que são apresentados em
Congressos e publicados em revistas científicas, mas também
a gerar patentes.

Como resultado final do processo, verifica-se a satisfação da
comunidade acadêmica e, principalmente, do aluno, em
perceber que os objetivos pedagógicos foram atingidos:
conhecimentos foram integrados e habilidades foram
consolidadas. Um jovem está pronto para iniciar, como
profissional, sua contínua contribuição para o desenvolvi-
mento tecnológico do país.

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI
Coordenador do Curso de Engenharia Química e de Alimentos
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Desenvolvimento do processo de fabricação de tintas
com base de solventes orgânicos

O processo de manufatura de esmaltes sintéticos formulados com
resina alquídica como veículo e dióxido de titânio como pigmento ativo
foi abordado neste trabalho, para se compreenderem, avaliarem e
eventualmente sugerirem melhorias nas etapas no processo de
fabricação.

A obtenção industrial de tintas com base de solventes orgânicos
(esmaltes sintéticos) compreende as etapas de dispersão, moagem e
completagem. Na dispersão do pigmento (TiO2), realizou-se a
caracterização reológica, a fim de se obterem informações para a
determinação do regime de escoamento. Os resultados encontrados
demonstram que, atualmente, essa fase no processo industrial
estudado ocorre em regime turbulento. Porém o regime laminar é o
mais adequado, pois a tensão de cisalhamento entre as camadas de
fluido que se escoam paralelamente provoca a ruptura dos
aglomerados, que consiste no objetivo primário da dispersão. Em
função disso, algumas sugestões foram feitas visando-se obter o
regime laminar, isto é, ajustar-se a distância característica: ajusta-se o
espaçamento entre o impelidor e fundo do tanque, para um valor
apropriado.

Na moagem, próxima etapa do processo, o objetivo foi o de minimizar
o tempo necessário para moer uma batelada. Para isso, determinou-se
a vazão máxima de descarga para a qual a tinta obtida ainda mantém
as propriedades desejadas, principalmente em relação ao tamanho da
partícula.

PROCESS DEVELOPMENT OF ORGANIC SOLVENT-BASED PAINTS

The manufacturing process related to enamel paints made with alkyd
resins as a vehicle and titanium dioxide as an active pigment was the
subject of the present study, the purpose of which is to understand and
evaluate the manufacturing process steps and, if so applicable, suggest
certain improvements in the process.

The manufacturing process concerning organic solvent-based paints
consists of three steps: dispersion, grinding and dilution. Regarding
dispersion of the pigment (TiO2), a rheological characterization was
carried out to obtain information about the flow behavior. The results
there face identified show that this stage of the manufacturing process
under analysis takes place in a turbulent flow. The laminar flow was

eventually deemed more suitable in having this stage completed,
because the shear stress between adjacent fluid layers smears the
solid agglomerates. Some suggestions were therefore proposed to
complete the laminar flow, for instance, changing the characteristic
distance (distance from the bottom of the tank to the impeller) into an
appropriate value.

In the grinding production stage, the aim was to reduce the cycle time
to grind a batch. To this end, the maximum discharge flow for which
the resulting paint still keeps the desired properties was determined,
especially in regard to particle size.
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A desmineralização da água tem sido muito utilizada no Brasil devido
aos baixos custos de instalação, operação e manutenção, e consiste na
remoção de todos os sais inorgânicos por meio da troca iônica. Neste
processo, a troca catiônica converte os sais dissolvidos em ácidos e a
troca iônica remove esses ácidos, torna a água pura, diminui a
formação de corrosão e incrustação em tubulações, caldeiras,
trocadores de calor e camisas de resfriamento, aumenta a eficiência e
o tempo de vida desses equipamentos vitais para as industrias.
Visando ao fornecimento de água com condutividade correspondente a
3,3 µs.cm-1 e resistência correspondente a 0,3 µohm.cm, para
alimentar uma caldeira de média pressão, dimensionou-se uma
unidade de desmineralização com capacidade nominal de 20,0 m3.h-1,
partindo-se de uma água bruta pré-tratada (o que lhe confere
característica de água potável), constituída de um sistema de dois
leitos de troca iônica com resina catiônica fortemente ácida e resina
aniônica fortemente básica.

WATER DEMINERALIZATION

Plants often use large volumes of water for their manufacturing
processes or just to rinse feedstock or finished goods. In this regard,
water demineralization has been a widely adopted process due to its
low installation, operation and maintenance costs. The objective of this
process is to remove inorganic salts in water through ion exchangers,
thereby producing water more appropriate for certain uses. This
implies removing all salts present in raw water through replacement of
all cations with hydrogen ions and all anions with hydroxide ions. The
very pure water thus obtained - dubbed ‘demineralized water’ -
improves most industrial processes by reducing corrosion and
incrustations in pipes, steam boilers, heat exchangers and jacket
cooling. This results in increased process efficiencies and a larger useful
life. In this connection, this paper describes all steps required to design
a plant engaged in demineralizing pre-treated raw water from SAMA
with a feed capacity of 20.0 m3.h-1 to provide pure water with 3.3
µs.cm-1 conductivity and 0.3 µohm cm resistance to a medium-
pressure steam boiler.

Desmineralização de água
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Os analgésicos são medicamentos de consumo elevado no Brasil e
no mundo, devido ao seu poder de trazer alívio à sensação de dor,
comum a todos os seres humanos.

A introdução de medicamentos genéricos no comércio brasileiro surgiu
como uma nova alternativa, facilitando o acesso a produtos
farmacêuticos, especialmente pelo seu menor custo em relação ao dos
medicamentos não genéricos.

O objetivo deste trabalho é o de avaliar e comparar quantitativamente
as composições rotuladas dos princípios ativos de analgésicos não
genéricos e genéricos coletados no mercado consumidor. Para a
identificação e quantificação, utilizou-se a Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência (CLAE) com detector de UV/vis.

Os princípios ativos estudados foram o acetaminofen, o ácido
acetilsalicílico e a dipirona, por serem os mais vendidos no Brasil.
Inclui-se ainda neste estudo a determinação de cafeína, que pode estar
presente em analgésicos, associada a outros princípios ativos,
principalmente aos do ácido acetilsalicílico.

Os resultados obtidos indicam que os teores dos princípios ativos
estudados estão de acordo com as especificações contidas nas bulas,
com variação quantitativa entre 90 e 110% do valor indicado no rótulo,
conforme recomendado pela Farmacopéia Americana.

DETERMINATION OF ACTIVE INGREDIENTS IN ANALGESIC MEDICINES

Analgesics are highly consumed medicines in Brazil and all over the
world, because they case pain, which is common to all human beings.

The introduction of generic drugs in the Brazilian market came out as a
new alternative, making access to pharmaceutical products easier,
especially for their lower cost as compared with nongeneric drugs.

The objective of this work is to evaluate and quantitatively compare,
the labeled active ingredient compositions in nongeneric and generic
drugs available in the consumer market and retrieved for analysis. High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) with UV/vis detector was
used to identify and quantify the active ingredients.

The active ingredients under analysis were acetaminophen,
acetylsalicylic acid, and dipyrone, mostly active ingredients sold in
Brazil. The study further comprised determining the amount of
caffeine, which may be associated with other active ingredients in
analgesics, particularly those containing acetylsalicylic acid.

Results show that the contents stated in the labels of the medicines
under review are within their specifications recommended by the
United States Pharmacopoeia, with a quantitative variation ranging
from 90% to 110% of the value stated in the label.

Determinação de princípios ativos em analgésicos
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Embalagens poliolefínicas para alimentos congelados
O objetivo do trabalho foi o de realizar uma análise crítica sobre a
utilização de polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno linear
de baixa densidade (PELBD) e etileno acetato de vinila (EVA) em
embalagens flexíveis para alimentos congelados e propor uma
melhoria da embalagem no segmento de polpas de fruta congeladas.
Para isso foi necessário primeiramente o conhecimento das
embalagens existentes no mercado brasileiro, o que se fez por meio de
amostragens e caracterizações de embalagens por análises
instrumentais de Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e
Calorimetria diferencial de varredura (DSC).

O próximo passo foi a realização de visitas a empresas especializadas
em alimentos congelados, onde foi possível conhecer todo o processo,
desde a matéria-prima até os processos de embalagem, armaze-
namento e transporte do produto final. Assim, ciente das principais
dificuldades das empresas, o grupo desenvolveu amostras com o
objetivo de melhorar as características finais das embalagens de polpas
congeladas.

Aliando os conhecimentos técnicos sobre as matérias-primas, o grupo
estudou a viabilidade da utilização do EVA nessas embalagens, uma
vez que este copolímero possui uma boa resistência a baixas
temperaturas, melhora propriedades importantes e acrescenta
tecnologia à embalagem.

POLYOLEFIN PACKAGINGS FOR FROZEN FOODS

The purpose of this work was to conduct a critical analysis of the use
of Low Density Polyethylene (LDPE), Linear Low Density Polyethylene
(LLDPE), and Ethylene Vinyl Acetate (EVA) in frozen food contact
articles, and through it suggest a packaging improvement in the frozen
fruit pulp segment. To make this practicable, it was first necessary to
become familiar with the packaging types available in the Brazilian
market. This knowledge was acquired by packaging sampling and
characterization from Fourier Transform Infra-red (FTIR) and
Differential Scanning Calorimetry (DSC) instrumental analyzes.

The next steps were to visit companies specialized in frozen food,
where we became acquainted with the whole process, from the raw
material through processing to packaging, storage and transportation
of the finished goods. In this connection, aware of the main difficulties
faced by companies, the group developed samples to improve the final
characteristics of frozen pulp packaging.

Combining the technical knowledge on raw materials, the group
considered whether using EVA in such packaging would be feasible, in
that this polymer is fairly resistant to low temperatures, enhances
critical properties and adds technology to packing.
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Estudo comparativo entre as estratégias de controle
por realimentação e por pré-alimentação aplicadas

a um trocador de calor do tipo casco e tubos
tipicamente utilizado na indústria química

O estudo desenvolvido neste trabalho consiste na comparação entre
as duas estratégias de controle de processos: o controle por
realimentação e o controle por pré-alimentação. A estratégia de
controle por realimentação é a mais utilizada nas indústrias e consiste
em monitorar constantemente a variável a ser controlada, compa-
rando-a com um set-point e, quando esta variável se desviar do valor
estabelecido, atuar em outras variáveis do processo para manter a
estabilidade daquela que se está controlando.

O controle por pré-alimentação consiste em medir as variáveis de
entrada do processo e manipular uma delas, para evitar que a variável
controlada se desvie do set-point; o valor da variável manipulada é
definido por equações de balanço do processo em questão. O processo
utilizado nesta comparação é a troca térmica entre fluidos, realizada
em trocadores de calor feixe tubular tipicamente utilizados na indústria
química.

Para a determinação das equações de balanço do processo neste
trabalho, foi utilizado o equipamento existente na planta-piloto do
Departamento de Química e de Alimentos da Escola de Engenharia
Mauá. A comparação entre as estratégias de controle foi desenvolvida
em ambiente virtual com o auxílio do software de simulação MatLabTM.
Apesar de ser a estratégia mais utilizada devido à sua simplicidade e
de poder ser aplicada a qualquer processo, o controle por realimen-
tação apresenta oscilações na variável controlada maiores do que os
observados no controle por pré-alimentação. Contudo esta última
estratégia é bastante complexa, o que limita suas aplicações a
processos que permitam a obtenção de equações de balanço
relativamente simples.

Em termos de custos, o controle por pré-alimentação demanda
instrumentação e softwares de controle mais complexos, o que pode
aumentar o investimento inicial, porém a qualidade dos resultados
obtidos é bastante superior. Finalmente, o controle por pré-
alimentação é indicado para processos menos complexos e que exijam
maior precisão de resultados. Para processos mais complexos, o
controle por realimentação permanece como a opção mais viável.
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COMPARISON BETWEEN TWO PROCESS CONTROL STRATEGIES ADOPTED IN THE CHEMICAL INDUSTRY

strategies was made in a virtual environment, using MatLabTM software.
Feedback control is the most used process control strategy because it
can be easily applied to any process, however, deviations from the set-
point for this strategy are much higher than those observed for the
feed forward control. Feed forward control is nonetheless a very
complex strategy, which limits its application to processes that can be
represented by relatively simple balance equations.

From the cost standpoint, feed forward control requires more complex
instrumentation and control software, which is likely to demand a
higher initial investment; the quality of the results, however, is
significantly better. Last but not least, feed forward control can be
applied to simpler processes that require greater result accuracy.
Feedback control thus stands as a rather feasible option for more
complex processes.

This study draws a comparison between two process control
strategies: feedback control and feed forward control. Feedback control
is the process control strategy most widely used in chemical plants. It
consists of constantly monitoring the controlled variable and tracing it
to a set-point. Whenever the variable value diverges from the set-
point, the process controller works on other variables to eliminate this
deviation. The feed forward control, in turn, is premised on correcting
the process input variables to avoid deviations in the controlled
variable.

This is achieved by using process balance equations. The process used
in this comparative study is heat exchange between two fluids, which
occurs in a multi-tubular heat exchanger.

The equipment used to develop balance equations is at the pilot-plant
Mauá Engineering School. The comparison between the two control
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Estudo das propriedades reológicas de uma blenda
de polietileno virgem e polietileno reciclado após vários

Estudo de metodologia de depolimerização

ciclos de processamento
Neste estudo, o polietileno de alta densidade (PEAD) foi processado
(injetado) várias vezes em uma injetora, realizadas caracterizações de
propriedades mecânicas e reológicas pelo índice de fluidez,
determinação de temperatura de fusão (Tm), resistência à tração e
alongamento na ruptura. O objetivo deste estudo foi o de observar o
comportamento dessas propriedades após vários ciclos de proces-
samento. Os resultados de índice de fluidez apresentaram queda com
relação ao número de injeções efetuadas. Os valores de Tm apre-
sentaram-se constantes e houve queda na resistência mecânica. Os
resultados obtidos indicam a necessidade de uma avaliação das
propriedades do material recuperado para verificar sua aplicação na
cadeia produtiva.

STUDY OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF A VIRGIN
POLYETHYLENE AND RECYCLED POLYETHYLENE BLEND
AFTER VARIOUS PROCESSING CYCLES

In this study, high density polyethylene (HDPE) was processed
(injected) several times in an injector, and its mechanical and
rheological properties were assessed through melt flow index, melting
temperature (Tm) determination, traction resistance, and stretching at
rupture point. The objective of this study is to assess the behavior of
these properties after many processing cycles. The melt flow index
results showed a decrease according to the number of injections. Tm
results remained virtually unaltered, and there was a drop in
mechanical resistance. The results thus obtained spot the need for
evaluating the recovered material properties to check its applicability
on the productive chain.

de polietileno tereftalato
O presente trabalho não só descreve os diversos métodos de
reciclagem química do PET assim como testa qual o melhor método a
ser utilizado. Foram testados os seguintes métodos de degradação
química do PET: hidrólise básica cujo tipo de base foi variado, com a
presença de catalisador por transferência de fase (CTF), com mudança
do meio solvente. Os métodos foram estudados em laboratório,
seguindo literatura. O melhor método encontrado foi o da depoli-
merização, usando-se KOH aquoso, com o qual se obteve a conversão
de até 86%. Fabricou-se tinta com o ácido tereftálico obtido pelos
métodos de depolimerização. A tinta apresentou boa qualidade e
fixação, e parte do ácido tereftálico constituiu carga sólida ao material
conferindo-lhe pouca transparência. Foi ainda sugerida uma planta
para uma unidade de depolimerização.

STUDY OF POLYETHILENE TEREPHTALATE
DEPOLYMERIZATION METHODS

This work describes the various PET chemical recycling methods and
also tests them for efficiency. The following methods were tested:
alkaline hydrolysis (where the alkaline substance was varied), alkaline
hydrolysis with the presence of PTC, and alkaline hydrolysis having the
solvent changed. The methods were carried out using basic laboratory
materials according to the literature. The best tested method was that
of depolymerization with KOH in aqueous solution, reaching up to 86%
conversion. An ink mixture was produced with the terephthalic acid
dust from the depolymerization tests, showing good quality and
fixation properties. This work suggests the establishment of a
manufacturing plant comprising a depolymerization unit.
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Este Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica trata da análise de
investimento de uma unidade de produção de alquil poliglicosídeo
numa empresa brasileira com forte atuação na área de tensoativos.
Não foi considerado, neste trabalho, o aproveitamento de instalações
industriais existentes para a implantação deste projeto, mas foram
contemplados os custos variáveis de produção e investimentos em
terreno e utilidades.

A análise de investimento contempla os custos de equipamentos,
materiais, montagem, projeto básico e de detalhamento, conside-
rando-se 20% da capacidade da planta destinada para o mercado
interno e 80% para o mercado externo. Com essas considerações, a
análise econômico-financeira revela-se como um empreendimento
viável.

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY FOR
ALKYL POLYGLYCOSIDE PRODUCTION IN BRAZIL

This Feasibility Study has been commissioned by a chemical plant in
order to evaluate an investment in an Alkyl Polyglycoside Plant in
Brazil. The investment is based on updated market prices and includes
the basic project and details, equipment, materials, assembly, land and
buildings, and facilities.

The project establishes that 20% of the planned plant capacity would
cater to the domestic market, whereas the remaining production would
be exported. Considering all the above-mentioned aspects, the
financial and economic evaluation results render the feasibility of the
proposed project.

Estudo de viabilidade técnico-econômica para uso de
espuma de poliuretano no mercado brasileiro

Estudo de viabilidade técnico-econômica da produção
de alquil poliglicosídeo no Brasil

Michel Romeiro Bonadio

Tatiana de Souza Latanzi

Fernando Carvalho Pinto Ferraz de Campos

Prof. Ricardo Koch

Este trabalho apresenta o estudo de espumas rígidas de Poliuretano
para o mercado brasileiro, comparando-o com outros mercados,
apresentando-se as aplicações possíveis e as inovações no setor em
relação às propriedades de isolamentos acústico e térmico. Foram
consultadas empresas do ramo de aplicações do referido material, para
o conhecimento de inovações e das atuais condições do mercado
brasileiro no setor, assim como consultas a literaturas especializadas.
Analisando-se todas as informações coletadas durante o estudo, pode-
se afirmar que, no Brasil, este tipo de material para isolamentos não é
muito utilizado, em primeiro lugar por falta de conhecimento das
vantagens que ele agrega aos processos e estruturas e, em segundo
lugar, devido ao seu custo inicial de investimento, pois o custo de
manutenção é bastante reduzido se comparado ao de outros materiais
utilizados no mercado.

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF THE
USE OF POLIURETHANE RIGID FOAM IN THE BRAZILIAN
MARKET

This work comprises a study of polyurethane rigid foams in the
Brazilian market as compared with other markets. It shows existing
applications as well as innovations concerning the acoustic and thermal
insulation properties. This study was premised on specialized literature
and consultation with companies engaged in the polyurethane industry
and their customers. Information thus gathered and analyzed allowed
us to conclude that such insulation material is not often used in Brazil
for two main reasons: first, lack of users’ knowledge about the benefits
this material adds to processes and structures; second, the high initial
investments required - in spite of the fact that its maintenance cost is
lower than that of other materials available in the market.
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Neste trabalho, estudou-se o aprimoramento do tratamento de
efluentes de uma indústria de sorvetes, e propôs-se a implantação de
um tratamento biológico, visando não só à redução da carga orgânica
do efluente, bem como à economia de recursos e financeira.

TECHNOLOGY FEASIBILITY STUDY: BIOLOGICAL
TREATMENT OF AN ICE CREAM PLANT WASTEWATER

Many research projects are being developed to understand the
anaerobic process in wastewater treatment. The greater advantage in
this process is that small sludge volumes are produced. However, the
process is very complex, and environmental changes taken into
consideration, such as pH, temperature, substrate concentration and
toxic products may impair the whole process efficiency. In this study
an anaerobic reactor is proposed for an ice cream plant wastewater
treatment. Not only does this work present opportunities for
improvement via significant sludge reduction, but it also represents a
cost-effective alternative.

Este trabalho apresenta os princípios fundamentais dos processos
que regem a degradação de polímeros pela absorção de radiação
ultravioleta, e como a adição de alguns aditivos a esses polímeros
retarda esse processo de degradação.

Foram efetuados alguns testes de adição de substâncias orgânicas
absorvedoras de UV em acrílico, tendo sido obtidos materiais que
apresentam maior opacidade na região desejada em relação ao
polímero não aditivado.

EFFECT OF UV-RADIATION-ABSORBING ADDITIVES ON
ACRYLIC

This work presents the basic principles underlying polymer
degradation by absorption of ultraviolet radiation, and how adding
some additives to these polymers slows down this degradation process.

Certain tests were performed by adding organic UV-absorbing
substances to acrylic. The materials thus obtained have a greater
opacity in the desired region as compared with acrylics with no
additives.

Estudo de viabilidade tecnológica do tratamento
biológico do efluente de uma indústria de sorvetes
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Estudo do efeito de alguns aditivos absorvedores
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Otimização do processo de fabricação de gel coat
O gel coat é uma resina poliéster catalisada, em que são adicionados
pigmentos para dar coloração e cargas para evitar o encolhimento ou a
dilatação da resina na cura. Ele tem as funções de proteger a estrutura
de poliéster reforçada contra intempéries, raios ultravioletas e
umidade, de conferir acabamento liso, colorido e brilhante à superfície
da estrutura e de servir de base para a aplicação de tinta quando
necessário.

Diagnosticou-se um problema na indústria na dosagem de pigmentos
na fabricação do gel coat, pois, no processo atual de fabricação, a
dosagem é manual, o que pode acarretar erro de pesagem de
pigmentos pelo operador e causar uma diferença de coloração de lote
a lote. Uma solução para o problema de padronização de cores seria a
dosagem computadorizada dos pigmentos a serem adicionados,
proporcionando menor variação na coloração do gel coat. Ao se buscar
essa solução, encontrou-se um equipamento no qual essa dosagem de
pigmentos é computadorizada. Essa dosagem é feita por meio de cores
pré-cadastradas conseguindo-se, assim, ao final do estudo, a
otimização do processo de fabricação do gel coat na padronização de
cores lote a lote com um ganho de qualidade de cor do gel coat

produzido.

GEL COAT MANUFACTURING OPTIMIZATION

Gel coat is a catalyzed polyester resin to which coloring pigments are
added, and which is charged to prevent resin shrinkage or dilatation
when cured. Gel coat is used to protect the polyester structure against
bad weather, ultraviolet rays and humidity, to provide a straight,
colored and shiny surface, and to serve as a basis for having the
surface painted whenever necessary.

The gel coat industry diagnosed a problem concerning the amount of
pigment added to gel coat manufacturing, since these pigments are
added manually, which may therefore lead to inaccurate pigment weigh-
ing and color variation from lot to lot. A solution for this would be via
software-aided dosage to ensure no or minimal color variation. In
search of this solution, we worked on a computerized pigment dosage
machine, where colors are balanced out as preprogrammed. As a result,
we had an optimized gel coat manufacturing process with stan-
dardized, quality-enhanced colors in each and every production lot.
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Processamento e principais
usos do óleo de palma

Neste trabalho, objetivou-se: revisar a literatura sobre o óleo de
palma; mostrar a importância desse óleo no mercado mundial;
apresentar o processamento e os principais usos desse óleo no
mercado internacional; finalmente, mostrar o óleo de palma no cenário
brasileiro.

O óleo de palma é obtido do fruto da palmeira de dendê, trazida ao
Brasil pelos escravos, no século XVII. Existem diversas variedades de
dendezeiro, mas a espécie Elaeis guineesis é a única que adquiriu valor
econômico e é hoje utilizada na exploração agrícola intensiva.

O óleo de palma pode ser extraído por dois processos:

a. o do “rodão”, um processo rústico, utilizado no passado por nativos
da África e ainda hoje empregado em pequenas propriedades agrícolas
do Norte e Nordeste do Brasil que extraem o óleo por processo
artesanal com o auxílio da tração animal, obtendo-se óleo de palma
bruto, que é engarrafo e vendido em feiras livres, e o processo
industrial, pelo qual é extraído, por prensagem dos frutos, com maior
rendimento e qualidade utilizado para diversas aplicações industriais.

b. o óleo de palma bruto pode passar, ainda, por refinação para obter
melhor aceitação do mercado consumidor, e por fracionamento, dando
origem a diversos subprodutos de grande utilização industrial. Ele se
destaca por sua rica composição em ácidos graxos, carotenóides e
antioxidantes naturais como tocoferóis e tocotrienóis que lhe conferem
maior estabilidade química e grande valor nutricional.

Entre as várias aplicações alimentícias do óleo de palma, merecem
destaque: gordura para fritura, fabricação de margarinas e
shortenings, base para produtos de chocolate e sorvete. Entre as

aplicações não alimentícias merecem destaque: fabricação de sabões
e sabonetes, cosméticos, produtos farmacêuticos, utilização na
industria de borracha, plástico, siderurgia e uso como combustível.
Hoje o óleo de palma é o segundo óleo em produção mundial e perde
somente para o óleo de soja. O mercado nacional e internacional de
óleo de palma tem crescido, e a Malásia destaca-se como o maior
centro produtor. O Brasil não ocupa lugar de destaque entre os maiores
produtores, porém investimentos no setor são justificáveis diante das
muitas vantagens deste óleo.

PALM OIL PROCESSING AND USES

The objectives of this work were as follows: to review the
palm-oil-related literature; to show how important this product is in the
world markets; to present oil palm processing and its major uses in the
international market; and to consider the product status in the local
(Brazilian) market.

Palm oil is extracted from the fruit of “dendê”. “Dendê” was brought to
Brazil from Africa by African slaves in the 17th century. Among the
several varieties of “dendê”, Elaeis guineesis is the only one valued,
cultivated and economically exploited. Its oil is extracted under two
different process: 1) the so-called ‘rodão’, a primitive process used by
African natives and still adopted by small farmers mainly in the North
and Northeast regions of the country, where a structure of stones,
similar to a huge wheel, is put down horizontally and provided with a
drain. This drain serves as a conductor for another stone wheel, which
is moved by an animal; the fruit is crushed by the weight of the stone,
the oil is bottled and sold in street markets; and 2) an industrial
process, whereby oil is extracted by fruit pressing, which improves

production efficiency and the product’s quality, serving a number of
industrial applications.

The coarse palm oil can be refined so that more various and better
accepted products and byproducts are obtained. Its composition is rich
in fatty acids, carotene, and natural antioxidants like tocopherol, which
provide more chemical stability and great nutritional value. The several
food applications of palm oil include: fat for fried food, margarine and
shortenings, a basis for ice-cream and chocolate products. Nonfood
applications include: manufacturing of soap, cosmetics, pharma-
ceutical products, rubber, plastic, and steel work industry products, and
its use as a combustible material. Nowadays, palm oil production is
ranked second (behind soybean oil). Palm oil demand is increasingly
higher in both local and international markets, having Malaysia as the
largest producer. Brazil’s palm oil production is not significant, however
the profitable opportunity it provides makes investments in the area
attractive.
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O presente trabalho tem como tema o estudo do ciclo de reciclagem
do PVC rígido enriquecido com estabilizante térmico com base de
chumbo. O estabilizante térmico tem como função inibir o processo de
degradação térmica, melhorando as propriedades do PVC.

Tendo em vista que o PVC não é biodegradável e o seu descarte no
meio ambiente causa grandes impactos a ele, a reciclagem permite
prolongar a vida do material e reduzir, assim, a quantidade de resíduos
descartados e matérias-primas utilizadas para a sua fabricação.

O objetivo deste trabalho é o de viabilizar a reutilização do PVC, por
meio da adição de estabilizantes adequados para determinada
aplicação. Embora existam vários tipos de estabilizantes, o enfoque do
nosso trabalho está voltado para estabilizante com base de chumbo,
cuja maior aplicação é a tubulação de esgoto.

O método empregado para atingir o objetivo proposto foi a fabricação
do PVC com estabilizante e a verificação do número de ciclos possíveis
que o PVC pode sofrer sem perder propriedades para aplicação.

Com os resultados obtidos, constatou-se que o PVC estabilizado com
chumbo pôde sofrer cinco ciclos de reciclagem, porém com perdas de
algumas propriedades, levando-o à sua utilização para aplicações
menos nobres.

RIGID PVC RECYCLING

The subject of this work is the study of the recycling cycle of rigid
thermal-lead-stabilizer-enriched PVC. The thermal stabilizer helps
inhibit the thermal degradation process, thereby improving PVC
properties.

Considering that PVC is not biodegradable and its disposal causes
substantial environmental impacts, recycling allows the plastic useful
life to be lengthened, thereby reducing the amount of waste and raw
materials used for PVC manufacturing.

The objective of this study is to make the PVC reuse possible by adding
such stabilizers as appropriate to a given application. Although there
are several types of stabilizers, our work was concentrated on the lead
stabilizer, the primary application of which is sewage piping.

The method adopted to attain the proposed objective was manufac-
turing PVC with a stabilizer and checking the number of cycles PVC can
withstand without losing application properties.

Results have shown that the lead-stabilized PVC can endure five
recycling cycles, yet losing some of its properties in each recycling
process, ultimately causing it to be usable in less important
applications.

Reciclagem do policloreto de vinila (PVC) rígido
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por resinas de troca iônica
Este trabalho teve por objetivo estudar a retirada de cromo
hexavalente e trivalente (entre outros metais) por meio de resinas
regeneráveis de troca aniônica (já que o cromo hexavalente é o ânion
dicromato Cr2O7

2- em meio ácido, e o ânion cromato CrO4
2- em meio

alcalino) e catiônica (para o cátion trivalente de cromo Cr3+).

Foi utilizada, para este estudo, a água de lavagem do banho de cromo
de uma indústria galvânica, que hoje em dia é quimicamente tratada e
filtrada num filtro-prensa, com todos os metais do processo
descartados na torta. O processo estudado deu-se passando a solução
primeiramente pela resina catiônica retendo-se os cations da solução e
liberando prótons (H+) formando, portanto, ácido dicrômico. Essa
solução ácida passou pela resina aniônica que reteve os anions
dicromato e liberou anions hidroxila (OH-), resultando, na saída desta
coluna, água deionizada.

A resina de troca catiônica foi então regenerada com ácido sulfúrico e
os cations (Cr3+ principalmente) liberados como sulfato de cromo (III)
e os protons doados pelo ácido ficaram na resina. A resina aniônica foi
regenerada com soda cáustica, reteve os grupos hidroxila e liberou
dicromato de sódio. Ambos os sais podem ser reutilizados no banho de
cromeação e a água pode retornar para o banho de lavagem,
economizando-se água e os sais de cromo, que normalmente seriam
descartados.

Retirada de cromo de efluentes de indústrias galvânicas

retaining the solution cations and releasing protons (H+), thus forming
dichromic acid. Second, such acid solution percolates the anion
exchanger column retaining the dichromate anions and releasing
hydroxide anions (OH-), thereby resulting in deionized water.

The cation exchange resin was then regenerated with sulphuric acid so
that the cations (mainly Cr3+) were released as chromium (III)
sulphate, and the protons released by the sulphuric acid remained in
the resin. The anionic exchanger was regenerated with caustic soda,
retaining the hydroxides and releasing sodium dichromate. Both salts
can be reused in the chroming bath, and water may return to the
washing process. Such procedure ultimately saves water as well as
chrome salts which would otherwise be disposed of.

CHROME REMOVAL FROM GALVANIC PLANT BATHS VIA ION-EXCHANGE RESINS

The purpose of this work was to study the trivalent and hexavalent
chromium removal (among other metals) by means of regenerable
anion exchange resin (in that the hexavalent chrome is the anion
dichromate - Cr2O7

2- - in an acid environment and chromate
anion - CrO4

2- - in alkali) and regenerable cation exchange resin (for
trivalent chrome - Cr3+ - removal).

For purposes of this study, we used washing water from a chromium
bath of a galvanic plant, which is nowadays chemically treated and
filtered in a press filter and then discharged in the cake together with
all metals in the process. The process tested herein was carried out by
first percolating the solution through the cation exchanger column,
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Silicone em cosméticos com ênfase em protetor solar
Silicones são substâncias com características benéficas como:
facilidade de espalhamento, secagem rápida, maior resistência à água,
e por não deixar a pele oleosa nem pegajosa, entre outras. Para
verificar essas características, foi estudada a história do silicone, suas
propriedades, benefícios, usos, aplicações e alguns tipos deles.

Neste trabalho, enfatizou-se o estudo dessas aplicações em
cosméticos. Foi escolhido um tipo de cosmético para verificação: o
protetor solar. O protetor solar é um dos poucos produtos do ramo da
cosmetologia que não contém silicone, ou contém pouca quantidade.
Por ser muito importante para a proteção da pele, seu uso é
indispensável, uma vez que a radiação ultravioleta, parte da luz solar
que atinge a Terra, é prejudicial à saúde. Esses raios ultravioletas
emitidos pelo Sol, em contato com a pele, podem causar danos à
saúde, como: alergias, câncer de pele, entre outros.

Em razão disso, formulou-se o protetor solar com silicone,
considerando-se que o silicone, além das suas propriedades, aumenta
o fator de proteção do protetor solar. Este protetor solar com silicone
foi comparado com um existente no mercado, também com silicone em
sua formulação, por meio de análises sensoriais e testes de aceitação.
Os resultados dos testes foram satisfatórios, porque as propriedades
estudadas foram verificadas e a aceitação do público foi boa.

SILICONE IN COSMETICS – SUNTAN LOTION

Silicones are substances featuring valuable properties, since they are
easily dispersed, water-repellent, extremely stable, in addition to
drying quickly, without leaving the body skin oily or sticky. With the
purpose to check out these characteristics, the history of silicone was
studied as well as some of their types, properties, benefits, uses, and
applications.

This work concentrates on silicone applications in cosmetics. One
particular type of cosmetic - suntan lotion - was selected for our
studies. The suntan lotion is one of the few products in cosmetology
that does not contain (or barely contains) silicone. Of utmost
importance to protect the skin, the suntan lotion is an indispensable

article, since the ultraviolet radiation from the sun is harmful to
people’s health. In contact with the skin, such ultraviolet rays can
ultimately cause allergies, skin cancer, among other health problems.

Considering the explanation above, a suntan lotion with silicone was
formulated since – in addition to its properties - silicone causes the
suntan lotion protection factor to be increased. Sensory evaluations
and acceptance tests were conducted for comparison with a similar
product available in the market that also contains silicone. The test
results were considered to be satisfactory, because the product
properties were verified and public acceptance was good.
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O tratamento de água para consumo humano tornou-se indis-
pensável, uma vez que a qualidade da água dos mananciais,
principalmente nos grandes centros urbanos, está muito deteriorada,
devido ao lançamento clandestino de esgotos domésticos e efluentes
industriais nela, causado pela ocupação indevida das áreas próximas
ao manancial, que deveriam estar protegidas.

O tratamento visa atender três principais finalidades: higiênica,
estética e econômica e para isso são utilizados diversos produtos
químicos. O agente oxidante mais comumente empregado hoje nas
Estações de Tratamento de Água do Brasil é o gás cloro, que causa a
formação de subprodutos danosos à saúde e ao bem-estar humano.

Este trabalho apresenta alternativas ao uso do cloro na etapa de pré-
oxidação. Suas aplicações, vantagens e desvantagens são tratadas
detalhadamente no decorrer do trabalho.

USE OF OXIDIZING AGENTS IN PUBLIC WATER SUPPLY
TREATMENT

Water treatment for human consumption has become essential,
since the quality of water in fountainheads – particularly in large urban
centers – is jeopardized, given clandestine sewerage system discharge
of both domestic and industrial effluents, caused by improper
occupancy of areas near the fountainhead, which should be protected.

The water treatment aims to serve three main purposes: hygiene,
aesthetics, and economics, and several chemical products are used to
attain these goals. The oxidizing agent more commonly used in Water
Treatment Plants in Brazil is the chlorine gas, which gives rise to
subproducts that are harmful to human health.

This paper presents chlorine use alternatives in the pre-oxidization
phase. Its applications, strengths and weaknesses will be addressed in
detail.

Utilização de oxidantes no tratamento de água para
abastecimento público
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ENVIRONMENTAL
ENGINEERING
Due to the intrinsic nature of its activities, Environmental

Engineering is intimately linked to sociological aspects.

Environmental Engineers have as their main objective the

promotion and maintenance of the best quality of life for the

communities. Their prior goals are fundamentally linked to

Public Health and the Environment.

Under the concept adopted by WHO – The World Health

Organization – to promote and maintain Public Health means

to afford conditions that bring about a feeling of complete

physical, mental and social well being in a population. The

preservation of the Environment is included in these

conditions, evidently considering man as a constituent part of

this ambient with which he has to interfere for his survival.

To preserve the Environment does not mean leaving it

untouched, but brings with it the idea of its rational usage, to

avoid its degradation and maintain the characteristics that will

make possible its utilization for the future years and

generations.

The objective of Environmental Engineering, more specifically

linked to the promotion of Public Health, is inherent to the field

of sanitation. This is defined as the group of activities, means

and resources intended for the planning, design, construction,

operation and maintenance of projects of water supply

systems, sanitary sewage, rural and urban drainage, collection

and treatment of solid wastes etc.

The Engineers that dedicate themselves to Environmental

Engineering and, with the social and humanitarian spirit they

possess, which is demonstrated when they embrace these

fields of activities, are essential to the countries in conditions

of development, as in the case of Brazil.
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ENGENHARIA
SANITÁRIA
Pela natureza intrínseca de suas atividades, a Engenharia

Sanitária está intimamente ligada a aspectos sociais. O

Engenheiro Sanitarista tem como objetivo principal a

promoção e a manutenção de melhor qualidade de vida das

comunidades.

Suas metas prioritárias estão ligadas fundamentalmente à

Saúde Pública e ao Meio Ambiente.

No conceito adotado pela OMS – Organização Mundial da

Saúde – promover e manter a Saúde Pública significa

proporcionar condições de completa sensação de bem-estar

físico, mental e social de uma população.

A preservação do Meio Ambiente está inclusa nessas

condições, considerado evidentemente o homem como parte

constituinte desse meio, com o qual ele tem de interferir para

a sua sobrevivência.

Preservar o Meio Ambiente não significa deixá-lo intocado,

mas traz em si a idéia de seu uso racional, para evitar sua

degradação e manter características que o habilitem à

utilização em anos e gerações futuras.

O objetivo da Engenharia Sanitária ligado mais especifica-

mente à promoção e manutenção da Saúde Pública é inerente

ao campo de Saneamento, definido este como o conjunto de

atividades, meios e recursos destinados ao planejamento,

projeto, construção, operação e manutenção de obras de

sistema de abastecimento de água, esgotos sanitários,

drenagem rural e urbana, coleta e tratamento de resíduos

sólidos etc.

A Engenharia Sanitária, a Engenharia Ambiental, os Enge-

nheiros que a elas se dedicam, com o espírito social e

humanitário que possuem, demonstrado ao abraçar esse

campo de atividades, são essenciais aos países em situações

de desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
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de aterros de resíduos sólidos
Este trabalho teve como objetivo estudar a disposição de resíduos

industriais e domésticos em aterros cujo subproduto é o chorume,

líquido percolado da decomposição da “massa de lixo”, altamente

orgânico e poluente, que precisa ser tratado para evitar a poluição do

meio ambiente. Pelo fato de o chorume apresentar características

diferentes de aterro para aterro, é bastante difícil padronizar um

método de tratamento para todos os aterros, e cada caso deve ser

estudado separadamente.

Neste trabalho enfatizam-se os sistemas de tratamento de chorume na

região metropolitana de São Paulo com a apresentação de alguns

estudos de caso, como os do aterro Boa Hora e o do Santo André.

Ainda se discutem alguns aspectos legais de implantação de um aterro

de resíduos sólidos.

DISPOSAL AND TREATMENT OF LEACHATE FROM SOLID
WASTE LANDFILLS

The purpose of this work was to study the disposal of industrial and

domestic waste in landfills. The industrial and domestic waste disposal

in landfills gives rise to a number of subproducts, among them the

leachate - a very pollutant liquid resulting from waste decomposition

with a high concentration of organic matters - that must be treated

appropriately to avoid environment contamination. The major difficulty

facing a standardized treatment for leachate is that its characteristics

change from landfill to landfill, which requires specific studies on a

case-by-case basis.

This work emphasizes the leachate treatment systems in São Paulo

metropolitan area and presents some case studies, such as Boa Hora

and Santo André landfills.

Certain legal aspects underlying implementation of a solid waste landfill

are also addressed herein.

Disposição e tratamento de líquidos percolados

Adriano Correia Fiori

Aline Noriko Luna

Lisene do Couto

Prof . Hélio Narchi
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Fatores que influenciam a balneabilidade

Marinela Fonseca Cruz

Izaura Gamba de Araujo

Prof. Hélio Narchi

– Município Guarujá
Este trabalho fundamenta o conceito e os fatores que influenciam a

balneabilidade. Buscou-se apresentar os problemas decorrentes para a

população, a metodologia de classificação e algumas soluções

corretivas e de emergência encontradas para a melhoria da qualidade

das águas.

O método utilizado para essa abordagem foi, primeiramente, a do

estudo dos fatores e do método de amostragem e análise realizado

pela CETESB, – a qual indica que o grande problema para a má

qualidade das águas destinadas para o contato primário é a disposição

inadequada do esgoto gerado. Posteriormente, escolheu-se o Município

do Guarujá para se analisarem os fatores de influência. As ações para

a melhoria e os problemas encontrados pelo município estão indicados

e avaliados, por um estudo das condições atuais de balneabilidade

além de um histórico dessa condição sanitária, com o objetivo de se

mostrar a evolução temporal.

A escolha foi baseada nas ações de melhoria, já que o Município conta

com sistema de pré-tratamento do esgoto coletado, emissário

submarino, sistema experimental de flotação em dois canais que

deságuam diretamente nas praias, obras de saneamento local, com

implantação e ampliação do sistema de coleta de esgoto e programas

de fiscalização e educação que atuam diretamente na população.

Com este trabalho, espera-se ter verificado e qualificado quanto a

coleta, o tratamento e a disposição final adequada dos esgotos é

essencial para garantir a qualidade das praias para fins recreativos.

FACTORS INFLUENCING BALNEABILITY – GUARUJÁ COUNTY

This work addresses the concept and identifies factors that influence

balneability. It was intended to present the problems associated with

low balneability levels, water classification methods, as well as certain

remedial and emergency solutions for water quality improvement.

This approach was based first on the study of factors and the sampling

and analysis method adopted by CETESB (Sanitation Technology and

Environment Protection Agency), which led to the conclusion that the

most critical problem affecting the quality of the water for human

consumption is the inadequate disposal of sewage generated by the

population and manufacturing plants. We have then selected the City

of Guarujá (Brazil) to analyze the influencing factors. The measures

taken for water quality improvement in that city were indicated and

assessed by means of a study of the current balneability conditions. A

history of this sanitary condition was also drawn up to demonstrate its

evolution over time.

Guarujá was chosen because of its improvement actions already taken:

the city pre-treats its sewage, developed an underwater emissary, and

an experimental dual canal flotation system; it also expanded its

sewage collection system, and improved its water treatment inspection

and education programs.

The ultimate goal of this work is to evidence how critical the adequate

collection, treatment, and final disposition of sewage is to ensure the

quality of beaches for recreational purposes.
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O enquadramento dos recursos hídricos visa assegurar o uso

preponderante da água, nos aspectos qualitativo e quantitativo. Esse

enquadramento pode ser conseguido em duas etapas: planejamento e

controle. Na primeira, o diagnóstico da bacia é obtido com os estudos

de usos, disponibilidade e demanda, a identificação das fontes

poluidoras pontuais e a verificação da condição da qualidade das

águas, para, então, serem estabelecidas metas progressivas, atingidas

por meio de um acompanhamento. Na segunda etapa, tem-se como

finalidade manter, com a força da lei, os padrões de qualidade

correspondentes às metas finais, por meio de fiscalização das fontes

poluidoras e monitoramento da qualidade.

Neste trabalho, essas etapas foram aplicadas como um estudo de caso

ao Rio Juqueí, no Município de São Sebastião (SP), durante as quais se

chegou à conclusão de que tal corpo d’água está em desacordo com a

classificação estabelecida pelo Decreto Estadual nº 10.755, que dispõe

sobre o enquadramento dos corpos de água.

O estudo de caso aplicado ao Rio Juquehy, no município de São

Sebastião, mostra que os dados de qualidade do efluente lançado pela

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE SABESP estão de acordo com

os valores de concentração estabelecidos pelo Decreto Estadual N.

8468. Uma análise preliminar de parâmetros, como fósforo total,

tomados em pontos isolados do rio, mostram, entretanto, que os

valores de concentração não respeitam os padrões de qualidade

descritos na Resolução CONAMA N.20/86, para corpos d´água

enquadrados na Classe 2, que é o caso do Rio Juquehy.

As concentrações elevadas de fósforo justificam-se devido princi-

palmente aos lançamentos clandestinos de esgoto no rio . São

necessárias medições complementares ao longo do ano para o

estabelecimento de um banco de dados e um diagnóstico mais preciso.

Para um possível enquadramento do rio dentro da Classe 2, com a

conseqüente diminuição da concentração de alguns parâmetros, como

o fósforo, por exemplo, no corpo d´água, seria necessária a elaboração

de um programa de remanejamento das ocupações irregulares, o

cumprimento do zoneamento estabelecido pelo plano-diretor, caso

exista, e a coleta do esgoto proveniente das instalações clandestinas.

Melhor resultado poderia ser obtido se houvesse mais informações

qualitativas e quantitativas não só sobre o recurso hídrico estudado,

como também sobre a localização e quantificação das ocupações

irregulares na região.

PROPOSED METHODOLOGY FOR CLASSIFICATION OF
WATER RESOURCES: A CASE STUDY OF JUQUEÍ RIVER

The classification of water resources into categories is aimed at

ensuring the primary uses of water, both quantitatively and

qualitatively. This can be achieved in two stages: planning and control.

In the first stage, a diagnosis of the watershed is obtained through

usage research, availability and demand, identifying spot pollution

sources, and checking the water quality. Progressive goals are then

established, obtained by monitoring. The second stage, in its turn, is

primarily aimed at maintaining quality standards by passing adequate

laws, having them enforced by inspecting polluting sources, and

monitoring quality.

Proposta de metodologia
para o enquadramento dos recursos hídricos:

estudo de caso do Rio Juqueí

Andressa de Almeida Ferreira

Vinicius Scaramel

Prof. Jayme Pinto Ortiz

These stages were applied to a case study of the Juqueí River, in the

district of São Sebastião (State of São Paulo). The conclusion was that

the river was not in compliance with the classification established by

State Executive Order no. 10755, which provides for the classification

of water bodies.

The case study applied to Juqueí River shows that the data relating to

the quality of the effluent discharged by the ETE SABESP Sewage

Treatment Plant are in accordance with the concentration rates

established by State Executive Order no. 8468. A preliminary analysis

of the parameters adopted - such as total phosphorus concentration,

taken at isolated points in the river – nonetheless demonstrate that the

concentration rates are not in compliance with the quality standards

set forth in CONAMA Resolution no. 20/86, providing for Class-2 water

bodies, which is the case of Juqueí River.

The reason for high phosphorus concentrations lies primarily in the

clandestine sewage discharges in the river. Supplementary measure-

ments are required in the course of the year to establish an enhanced

database and a more accurate diagnosis.

In order to categorize the river under Class 2, having the concentration

rates in certain parameters – e.g. phosphorus - consequently reduced

in the water body, the development of a program to dislodge irregular

occupancies and regularly reallocate them would be required; the

program would also provide for compliance with the zoning criteria set

at the steering plan, if any, and the clandestine facilities’ sewage

collection.

A more accurate result could have been achieved had there been more

quantitative and qualitative data not only on the water resources under

analysis but also on the number and location of irregular occupancies

in the area.
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MAUÁ SCHOOL OF
BUSINESS ADMINISTRATION

THE FIRST STEP
“For the first time in the history of human kind most of the
skills a person acquires at the beginning of his career will be
obsolete at the end of his professional life.”

Pierre Lévy

The enormous change taking place since the end of the 20th

century is characterized by the increasingly faster, growing
volume of knowledge exchange. A new work paradigm is being
formed under the assumptions of continuing education,
knowledge conveyance and knowledge production.

Knowledge undoubtedly nurtures innovation and, as a
consequence, change. Innovation derives from experimental
learning, which:
• opens up the possibility to internalize experienced
knowledge,
• exercises curiosity, the “whys”,
• allows one to envisage new opportunities for innovative,
challenging ideas, the ‘and why not?’ attitude, pervasive
enthusiasm, and cries of victory: EUREKA!!!

Each STW – Senior Thesis Work at Mauá School of Adminis-
tration is developed by a 5-student team, advised by a
Professor, and it has the objective of applying, in practice, the
matters and knowledge experienced and acquired during the
course. Developing a STW is an opportunity to ‘mining and
exploring’ an opportunity, devising a feasible idea, developing
this idea into an interesting project, and collectively building
on it, turning the idea into value-added innovation. The magic
underlying the transformation of knowledge harnesses
powerful motivational energy, leading to results that ascertain
our belief that the undergraduate students acquire compe-
tency and are capable to put knowledge and ideas together in
order to ‘build collectively’.

The STW ‘hands-on’ experience at School has shown that this
process converts the undergraduate’s stated role from
apprentice into agent of change, makes him aware of his
capabilities of facing challenges, and of the ongoing need for
new elements of knowledge as well as for entrepreneurship.
Performance of this new role has been confirming, in the daily
activities of full-fledged Administrators, that this is the first
step for the assignments attributable to professionals who will
make all the difference.

The abstracts of STWs developed and presented by the
graduate student teams at EUREKA 2003 are examples of
pieces of work and possibilities in several focused areas,
evidencing that the education received during the 4 years’
Administration Course will allow them to follow different paths,
to dare, and to take their first step forward.

PROF. HAZIME SATO
Dean

Mauá School of Business Administration
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ESCOLA DE
ADMINISTRAÇÃO MAUÁ

O PRIMEIRO PASSO
“Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das
competências adquiridas por uma pessoa no começo de seu
percurso profissional serão obsoletas no fim de sua carreira.”

Pierre Lévy

A grande mudança que está ocorrendo, desde o final do século
XX, é caracterizada pela velocidade e volume crescentes de
trocas de conhecimentos. O novo paradígma do trabalho está
sendo cunhado como as atividades de aprender conti-
nuamente, de transmitir saberes e de produzir conhecimentos.

O conhecimento é, sem dúvida, o combustível das inovações
e, conseqüentemente, das mudanças. Uma inovação decorre
do aprendizado experimental que:
• gera a possibilidade de internalizar o conhecimento
vivenciado,
• exercita a curiosidade, os “porquês”,
• permite visualizar novas oportunidades que possibilitam
gerar idéias inovadoras e desafiadoras, os “e, por que não”, e
do entusiasmo contagiante, os gritos da vitória: EURECA !!!

Cada PG - Projeto de Graduação na Escola de Administração
Mauá é desenvolvido por uma equipe de 5 alunos, orientados
por um professor, e tem como objetivo a aplicação prática dos
saberes aprendidos e conhecimentos vivenciados e adquiridos
durante o curso. Desenvolver o PG é a oportunidade de
exercer a “garimpagem” de uma oportunidade, de conceber
uma idéia viável, de transformar essa idéia em algo
interessante e de exercer a construção coletiva, transfor-
mando a idéia gerada numa inovação que agrega valor. A
magia dessa transfiguração dos conhecimentos cria uma forte
energia motivacional que leva a resultados que consagram a
certeza de que os alunos formandos passam a ter de sua
competência e de sua capacidade de articular conhecimentos
e idéias para construção coletiva.

A experiência da prática do PG na Escola tem mostrado que
esse processo muda o papel do formando, de aprendiz para
agente de mudanças, traz a consciência de ele ser capaz de
enfrentar desafios, a consciência da necessidade contínua de
novos saberes e conhecimentos, a necessidade do espírito
empreendedor. O exercício desse novo papel vem confir-
mando, na prática dos Administradores já formados, que este
é o primeiro passo para o exercício profissional daquele
profissional que fará diferença.

O resumo dos PGs, desenvolvidos e apresentados pelas
equipes de formandos na EUREKA 2003, mostram exemplos
de trabalhos e possibilidades numa variedade de áreas focadas
e demonstram que a formação recebida nos 4 anos do Curso
de Administração permitirá ousar e trilhar diferentes caminhos
... dar o primeiro passo.

PROF. HAZIME SATO
Diretor

Escola de Administração Mauá
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Administração e
desenvolvimento enxuto

Num mercado cada vez mais competitivo, em que a cada dia as
empresas pautam pela inovação em busca do aumento da participação
no mercado, conhecem-se técnicas e ferramentas como a Reenge-
nharia, Downsizing, Logística Integral, Teoria das Restrições (TOC),
Gestão do Conhecimento (KM), Efficient Customer Response (ECR) e
muitas outras. Nota-se algo em comum na maioria delas: alguns
conceitos desenvolvidos há mais de 50 anos por Taiichi Ohno
comprovam na prática sua eficiência até os dias de hoje nas fábricas
da Toyota e diversas outras empresas em todo o mundo.

Como esses conceitos são na maioria das vezes difundidos apenas em
empresas industriais, neste trabalho demonstra-se sua abrangência e
propõe-se sua aplicação nos mais variados segmentos.

Para a sua execução, várias empresas e bibliografias foram consultadas
e pode-se afirmar que é possível ganhar competitividade com a
aplicação de alguns conceitos simples. Para comprovar sua eficiência
em empresas não-fabris, com destaque para o segmento de serviços
em que a maior dificuldade consiste em se identificar o “produto”,
simulou-se o funcionamento do Sistema Toyota de Produção, também
conhecido como “Pensamento Enxuto” numa empresa de serviços do
setor público, o Poupatempo.

César Augusto Calissi

Marcelo Amadio

Fabiano Ruiz Campion

Flávio Pelegrin Júnior

Ediuilson soares Magalhães

Prof. Massaru Nagae

LEAN MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

In an increasingly competitive market, where companies never stop
seeking innovation to gain a larger market share, we are well
acquainted with techniques and tools such as, among others,
Reengineering, Downsizing, Supply Chain, Theory of Constraints
(TOC), Knowledge Management (KM), and Efficient Customer
Response (ECR). We noted something common among most of them:
the fact that they entail certain concepts devised more than 50 years
ago by Taiichi Ohno, still proven effective in Toyota’s plants and in many
other companies all over the world.

Inasmuch as these concepts are most often disseminated in
manufacturing corporations only, the purpose of this senior thesis work
is to show their greater magnitude and therefore propose their use in a
wide array of segments. As we truly believe in these concepts, we
conducted an in-depth research work in bibliographic references and at
several companies and can assert that one may grow competitive by
applying some simple concepts. To prove their efficiency in non-
manufacturing companies, more particularly in certain service industry
segments where the ‘product’ is hardly identifiable, we simulated the
Toyota Production System operation - also known as ‘Lean Think-
ing’ - at Poupatempo, a Brazilian public sector entity.
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no mercado informal
O trabalho proposto tem como objetivo mostrar como funciona uma
análise de risco de crédito com foco no mercado informal e quais são
as ferramentas disponíveis para as instituições financeiras elaborarem
tal análise.

Para fundamentar este trabalho, fez-se uma pesquisa sobre o assunto
com base em artigos e consultas a diversas fontes, para se verificarem
normas, leis e modelos.

A análise do risco de com foco no mercado informal é importante, pois
o Brasil dispõe de um grande número de pequenas e médias empresas
que apresentam um “caixa 2” representativo. Isso corresponde a
grande fatia do mercado que não pode ser deixada de lado pelos
Bancos, sobretudo se for levado em consideração que essas empresas
necessitam de crédito para investir e, conseqüentemente, para ajudar
o país a crescer.

CREDIT RISK ANALYSIS FOCUSED ON THE INFORMAL
MARKET

The purpose of the work proposed herein is to show how an
informal-market-focused credit risk analysis works, and which tools are
available for financial institutions to conduct such an analysis.

Our work was premised on a detailed description of the subject by
means of research and queries in various sources, which gave us
critical inputs about relevant rules, regulations and models. The
theoretical grounds thus conferred to the work allowed us to draw up a
proposed model.

We decided to study the credit risk analysis concentrated on the
informal market since we believe that Brazil has a significant ‘informal
economy’, represented by small and medium-sized companies which
account for a large share of the market that cannot be ignored by
Banks; we considered that such companies need credit to invest and,
consequently, help the country grow.

Fernando Bernacchi

Felipe Carneiro De Freitas

Prof. Otto Nogami

Análise de risco de crédito com foco
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O objetivo deste projeto é o de criar uma rede de cafeterias em três
anos com aproximadamente três lojas e transformar a marca numa
rede de franquias, com o estabelecimento de um novo conceito de
serviços de cafeterias com foco num segmento específico.

A escolha do tema deve-se ao fato de existir uma forte demanda do
consumo de café por parte dos brasileiros e também por ser um
mercado competitivo com potencial de crescimento.

O nicho de mercado que se explorou foi o público da 3.ª idade e
estabeleceu-se um novo conceito de serviços de cafeterias que
oferecem ao consumidor diferenciais perceptíveis, desde os produtos
até o atendimento.

Os bairros escolhidos para a implantação das lojas foram Pacaembu,
Ibirapuera e Jardins, na cidade de São Paulo.

A missão da empresa consiste em atender necessidades de
alimentação rápida dos clientes com faixa etária acima de 50 anos
originários das classes A e B, nas áreas residenciais mencionadas do
município de São Paulo, para oferecer àqueles um atendimento
personalizado e diferenciado, num ambiente moderno e agradável,
além de se criar um novo conceito de cafeteria.

As estratégias de crescimento utilizadas foram: desenvolvimento de
arquitetura e design de interiores alinhados à proposta do ‘negócio’,
parcerias com fornecedores, seleção e treinamento adequado aos
funcionários, utilização de mídias estratégicas para gerar o recall
esperado e, assim, atingir o público-alvo.

Com o alinhamento destas estratégias, espera-se que a “Estação do
Café” torne-se referência neste segmento e fidelize seus clientes para
não só conquistar novos freqüentadores, mas também, difundir a
marca.

FROM ONE‘S OWN SMALL BUSINESS TO FRANCHISING ‘ESTAÇÃO DO CAFÉ’

The purpose of this project is to establish a chain of approximately 3
coffee shops called ‘Estação do Café’ [Coffee Station] in 3 years and
turn the brand name into a franchise, creating a new coffee shop
service concept, focused on a specific customer segment.

The reason for our choice lies in the fact that Brazilians are heavy
consumers of coffee and that the coffee market is competitive and has
potential for growth.

The market niche to be exploited is represented by elderly people. The
idea is to create a new concept of coffee shop service, providing
customers with clearly distinguishable service and products.

The selected districts in the city of São Paulo for the shops are
Pacaembu, Ibirapuera, and the Jardins region.

The company’s stated mission is to create a new concept of coffee shop
by catering to the fast food requirements of clients over age 50 from A
and B classes who live in the aforementioned residential districts in the
city of São Paulo, offering distinctive, customized service in a pleasant
modern atmosphere.

The strategies for growth intended to be deployed are: architecture and
interior decoration and design aligned with the business proposition;
partnership with suppliers; appropriate hiring and training, including
job opportunities to elderly applicants; and strategic media use to
generate the desired recall and thus reach the target public.

A coordinated implementation of these strategies is expected to turn
“Estação do Café” into a benchmark for the sector, ensuring customer
loyalty and attracting new customers.

Peter Michael Gottschalk

Ligia Eliza Haidar

Carlos Enrique Reverdini Dadian

Maristella Muller Moraes

Gustavo Cassi Yukimitsu

Prof. Francisco Oliviere

Do negócio próprio à franquia
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Gestão do Conhecimento na área médica: estudo
de caso com seis residentes de pediatria do 3.º ano
de residência da Escola Paulista de Medicina

Este trabalho é um Estudo de Caso, com os depoimentos de seis
Residentes do 3.º ano de Pediatria, sobre a realidade do aprendizado
médico. Neste contexto são demonstrados os desafios inerentes à
profissão e como esses profissionais administram a falta de tempo e as
dificuldades pessoais para o autodesenvolvimento e compartilhamento
de conhecimentos.

O objetivo deste trabalho consistiu na discussão dos quatro modos de
conversão do Conhecimento Médico (socialização, externalização,
combinação e internalização) a partir da interação entre conhe-
cimentos tácitos e explícitos coletados nos depoimentos daqueles
Residentes. Além disso, discutiram-se as dinâmicas que proporcionam
a elevação ontológica da interação de conhecimentos do âmbito
individual para o da comunidade em foco.

Partiu-se do pressuposto de que a Residência Médica é um dos
momentos mais sensíveis em termos de aquisição de conhecimentos e
de que esses são essenciais no processo de construção do
Conhecimento Médico.

Todos os Residentes foram entrevistados em seus locais de trabalho,
com o objetivo de se coletarem dados que sofrem, na essência, a
influência do meio e estresse da profissão. Além das entrevistas com
os Residentes, entrevistaram-se Docentes, e Profissionais de Gestão do
Conhecimento, em busca das conversões de conhecimento mais
utilizadas pelos Residentes.

As entrevistas tiveram como tema central a relação dos Residentes
com a realidade trágica das doenças e o compartilhamento de
informações e conhecimentos em tais circunstâncias.

A partir das entrevistas, foram identificadas as formas mais
intensamente utilizadas para a conversão do conhecimento e os
veículos que evidenciam as trocas de conhecimento na Residência
Médica.

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE MEDICAL AREA: A CASE STUDY WITH SIX PEDIATRICS RESIDENTES – 3RD-YEAR
RESIDENCY – PAULISTA SCHOOL OF MEDICINE

This work consists of a Case Study including testimonies about the
medical learning process of 6 Residents taking the 3rd year of
Pediatrics. The study demonstrates the challenges inherent in the
career and shows how these professionals manage lack of time and
personal difficulties towards self-development and knowledge sharing.

The purpose of this work is to discuss the 4 modes of Medical
Knowledge conversion (namely socialization, externalization,
combination and internalization) from the interaction between tacit and
explicit knowledge gathered from the Residents’ depositions. The
dynamics that makes knowledge interaction reach ontological levels
(from individuals to interaction communities) will also be discussed.

This discussion assumes that the Medical Residency is one of the most
sensitive moments in terms of tacit knowledge acquisition, and that

this knowledge is critical in the Medical Knowledge building process.

All Residents were interviewed at their work places to gather data
essentially affected by the environment and career stress. In addition
to the interviews, we talked to Knowledge Management Professors and
experts who have also given us interviews about the most used
knowledge conversions sought by the Residents.

The interviews focused primarily on the Residents relationship with the
tragic reality of diseases and the information and knowledge sharing
under such circumstances.

The interviews allowed us to identify the most intensely used forms of
knowledge conversion as well as the means evidencing knowledge
interchanges while in Residency.

Karina Ezias Sato

Kelly Cristina dos Santos

Renata Silva de Almeida

Luciane Antunes Pinheiro

Fabiana Cavalcanti Rodrigues

Prof. Hazime Sato
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Indicadores sociais aplicados ao terceiro setor
O agravamento dos problemas sociais em todo o mundo e
notadamente em países considerados menos desenvolvidos como o
Brasil, tem preocupado uma parcela da nossa população, tanto as
pessoas que atuam diretamente em organizações do Terceiro Setor
quanto aquelas que, indiretamente, militam nas instituições do
Primeiro e Segundo Setores, e que são conscientes de sua
responsabilidade social.

Uma das formas de conhecer melhor a nossa realidade social consiste
em olhar para organizações do Terceiro Setor.

Este trabalho discute a diversidade dos seus problemas, desde a
polêmica da sua conceituação, até a compreensão de seu surgimento
como uma conseqüência dos efeitos negativos do capitalismo; a
existência das inúmeras formas jurídicas de organizações, entre as
quais as ONGs e Cooperativas Sociais; e a necessidade de uma efetiva
política de inclusão social que possibilite oportunidades de
sobrevivência digna aos excluídos.

À medida que as organizações do Terceiro Setor crescem em tamanho
e atuação torna-se imrpescindível uma auto-avaliação e uma
abordagem quantitativa de seus resultados, para realinhar metas.

Nesse sentido, os Indicadores Sociais apresentam-se como
ferramentas de valia no entendimento do seu funcionamento.

Este estudo apresenta uma sugestão de elaboração de alguns
indicadores. Divide-se em dois enfoques: 1) Social, composto pelas
dimensões – pessoal, família, comunidade, educação e saúde – com a
finalidade não só da caracterização das pessoas que a organização tem
como meta atingir mas também do fornecimento de dados auxiliares
aos educadores, 2) Gestão, enfoque composto pelas dimensões –
projetos, captação, comunicação, financeira e administrativa – cujo
intuito é o de auxiliar as organizações a otimizarem a utilização dos
seus recursos.

Tecem-se algumas considerações sobre a construção de um banco de
dados. O trabalho conclui com um Estudo de Caso de uma organização
do Terceiro Setor – A Casa do Zezinho.

SOCIAL INDICATORS APPLIED TO THE THIRD SECTOR

The increase of social problems all over the world, and especially in
countries deemed less developed such as Brazil has concerned a
percentage of our population – not only those working directly in Third
Sector organizations but also those who are indirectly engaged in First
and Second Sector entities and well aware of their social responsibility.

One way of better understanding our social reality is by looking at
Third Sector organizations. This work addresses the diversity of their
problems, from the controversy over their concept through
understanding their emergence as a consequence of the adverse
effects of capitalism to the existence of a number of legal forms of
organization, including NGO’s and Social Cooperatives; and also the
need for an effective social inclusion policy that allows for reasonable
opportunities of survival to the so-called ‘excluded’.

Nevertheless, as Third Sector organizations grow both in size and
performance, a self-assessment and a quantitative analysis of their

results are required to realign their objectives.

In this connection, Social Indicators are presented as valuable tools to
help understand how they operate.

This study suggests the development of certain indicators under two
different approaches: 1) a social indicator, which would comprise
personal, family, community, education and health dimensions,
intended not only to characterize the people targeted by the
organization but also to provide educators with valuable auxiliary data;
and 2) a management indicator, comprising projects, fund-raising,
communications, administrative and finance dimensions, aimed to
assist organizations in optimizing the use of their funds.

Some considerations about building a database are also included. The
study is completed with a case study about a Third Sector organization
styled Casa do Zezinho.

Rodrigo Ricciardi Rodrigues Lima

Carlos Alberto Tellini Toledo

José Massaki Muramatsu

Gustavo Demetrio Bilinski

Prof.ª Lisbeth Kaiserlian Cordani
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O objetivo deste trabalho consiste na a identificação e análise dos
aspectos pertinentes à idealização, desenvolvimento e situação atual
da joint-venture LG.Philips Displays, e seus impactos na cultura
organizacional das empresas.

Na década de 1991-2000, houve uma considerável ampliação, no
cenário internacional, dos processos de fusões e aquisições, entre eles
o de associação entre empresas, conhecido também como joint-
venture.

Apesar da crescente popularidade, as joint-ventures tornaram-se uma
forma de organização muito complexa e problemática. Num estudo
sobre joint-ventures formadas entre 1924 e 1985, Harrigan constatou
que apenas 46% obtiveram êxito.

A LG.Philips mostra-se um estudo de caso interessante, por ser uma
empresa que se originou de outras duas de culturas bastante
diferentes. A LG é uma empresa de origem coreana e oriental enquanto
a Philips é de origem holandesa e cultura ocidental.

Este trabalho estrutura-se no estudo do contexto histórico das duas
organizações antes e depois da formação da joint-venture, nas
motivações para a associação, na fundamentação conceitual de cultura
organizacional e também dos modelos de fusões e aquisições, aspectos
culturais da LG.Philips, e conclusões e recomendações para tornar a
empresa mais efetiva.

Joint-venture LG-Philips:
estudo da cultura organizacional

JOINT-VENTURE LG-PHILIPS: A STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE

The objective of this work is to identify and analyze aspects
underlying the conception, development and current status of
LG.Philips Displays joint venture and its impacts on the organizational
culture.

In the last decade there has been a considerable increase in mergers &
acquisitions all over the world, known as joint ventures.

Despite growing popularity, joint ventures have turned out a rather
complex, troublesome form of business organization. In a study of joint
ventures established in the period from 1924 to 1985, Harrigan
determined that only 46% succeeded.

In chapter 15 of the Ernst & Young guide to mergers & acquisitions
management, Larry Senn (1995) highlights that:

“Although it seems clear that successful mergers and acquisitions

should be primarily based on objective criteria, including, among
others, strategic and financial ones; underestimating a potential clash
of cultures may lead to financial failure or, to say the least, a substantial
drop in expected results.”

In this connection, LG.Philips appears to be an interesting case study,
in that the company emerged from two organizations stemming from
quite different cultures. LG is a Korean-based company with Eastern
cultural values whereas Philips is originally based in the Netherlands,
premised on the Western culture.

Our work is structured based on a study of the historical context of both
organizations before and after having the joint venture established;
reasons for the operation; conceptual basics of M&A models and
organizational culture; LG.Philips cultural aspects; and conclusions and
recommendations to make the company more effective.

Flávio Arbex Ascar

Bruno Nasser Pappa

Wilson Vasconcelos Duaik

Daniel Bruno Okubo

João Paulo Roso da Silva
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Este trabalho procura apresentar o mercado farmacêutico no país, e
suas peculiaridades como os tipos de medicamentos, composição do
preço e preço- médio, assim como a criação e posterior execução da
Lei de Genéricos no país pelo Governo.

O enfoque está na distinção entre produção de fármacos no Brasil e o
desenvolvimento e pesquisa deles. Não há como desenvolver a
produção de valor agregado de um produto e posterior competitividade
no mercado internacional em longo prazo se o governo investir apenas
numa das frentes, que é preço baixo de medicamentos. Se assim for, o
país continuará dependente de novas tecnologias de empresas
estrangeiras e sempre produzirá cópias para produção carente e jamais
atingirá a auto-suficiência.

BRAZILIAN MARKET FOR GENERIC MEDICINES

The objective of this work is to introduce the country’s pharma-
ceutical market and its particulars, such as types of medicine, pricing,
and average price, as well as the creation and enforcement of the
Brazilian Generic Medicine Act. The work focuses on the distinction
between production of pharmaceutical products in the country and
their research and development strategies, since there is no reasonable
way to develop a product’s added-value production that remains
internationally competitive in the long run if the government keeps on
investing in one single front, i.e., low-priced medicines. By so acting,
the country will continue depending upon new technologies from
foreign companies and will always produce copies on demand, thereby
not reaching self sufficiency.

Johny Kim

Bruno Vieira Mathias

Rodrigo Silvino Pereira Gomes

Fernando José dos Santos Carvalhal

Fabiano Vicente Fernandes

Prof. Carlos Eduardo Valente

Mercado brasileiro de medicamentos genéricos
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O Brasil empreendedor resgata sua auto-estima: da
senzala à casa grandeCada vez mais organizações globalizadas valorizam características

de gestão e de conduta corporativas adotadas por brasileiros, como
mostram artigos de revistas de negócios. No entanto ainda é grande o
número de pessoas que acredita ser menos capaz ou, ainda, menos
inteligente do que outras, por estas últimas serem estrangeiras e as
primeiras, brasileiras, conforme apontam estudos realizados por
antropólogos e sociólogos brasileiros.

Com base nessas afirmações, este trabalho tem como objetivo traçar o
perfil que melhor se adapta à realidade do empresariado brasileiro
levando-se em conta características empreendedoras e aspectos
culturais. Com ele, espera-se que haja um aumento do nível de
consciência do trabalhador brasileiro e demais pessoas (stakeholders)
com as quais os empresários convivem a fim de mudar um paradigma
pré-concebido e ainda muito presente nas organizações e na cultura
brasileira.

Cada membro do grupo empresarial acredita ser um forte catalisador
em sua atividade profissional. Ele tem a oportunidade de mostrar, com
mudanças de postura, conduta e padrões de comportamento, o quanto
é importante valorizar as características que tornam brasileiros
diferentes dos demais povos. Não se trata de uma cultura que pode ser
comparada à européia, nem à norte-americana, asiática ou africana. A
diferença está em sermos BRASILEIROS.

Neste trabalho não houve interesse em se afirmar qual povo e/ou
cultura possui traços mais positivos, que devam ser seguidos. Nele
somente se analisam as características do povo brasileiro e de
empresários brasileiros, que se tornaram ícones de sucesso na época
em que viveram, e de que forma os brasileiros, em geral, poderiam
utilizar-se das características intrínsecas e culturais, que contribuem
para serem tão capazes e bem-sucedidos como quaisquer outros.

ENTREPRENEURING BRAZIL RESCUES ITS SELF-ESTEEM – FROM THE SLAVE’S SHED TO THE MASTER’S HOUSE

More and more global organizations place value on corporate
management strategies and attitudes adopted by Brazilians, as shown
on several articles published in business magazines. Nevertheless, a
large number of people still believe they are less capable or less
intelligent than others just because they are Brazilians - as opposed to
foreigners -, according to studies conducted by Brazilian anthropo-
logists and sociologists.

Based on these findings, the purpose of this work is to outline the
profile that best fits the Brazilian businesspeople reality, taking into
account entrepreneurial and cultural aspects to disseminate the
knowledge acquired in this project. The expected result is to increase
awareness by Brazilian workers and other stakeholders with whom our
Group members share their experience in order to change a
preconceived paradigm still pervading Brazilian organizations and
culture as a whole.

It is important to highlight that the group members believe that they
are strong catalysts in their professional careers, being able to
show - by means of changes in approach, conduct and behavior
patterns - how important it is to place value on the characteristics that
make Brazilians different from other people. The Brazilian culture
cannot be compared to the European, or to the North American, Asian
or African cultures, for one single, simple reason: we are BRAZILIANS.

In this regard, the group is not concerned with determining which
people and/or culture have the most positive traits to be followed. It is
rather focused on analyzing the characteristics underlying the Brazilian
people as well as of the Brazilian businesspeople who became success
icons in their lifetime; it also assesses how Brazilians could generally
use their culturally intrinsic characteristics to help them be as capable
and successful as any other people and as the persons they most
respect and admire.

Fernando Genova

Vivian Zietman

Felipe Francisco Tranjan

Katty King
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Planejamento estratégico para o Programa Fome Zero
DEDICATÓRIA
Dedicamos este projeto de graduação à memória de Ciça, que tivemos
o privilégio de conhecer intensamente durante três anos, uma pessoa
sempre alegre, e cheia de planos e sonhos; sua alegria e seu sorriso,
mesmo nos momentos mais difíceis, deram-nos força e motivação para
continuarmos este trabalho e finalizá-lo assim como desejávamos.
Temos certeza de que ela sempre estará presente entre nós.
Dedicamos este projeto a ela, com todo nosso amor e carinho.

O Programa Fome Zero do atual Governo, como dito na introdução
deste trabalho, contém informações com dados insuficientes e
indicadores mal direcionados.

Há também alguns tópicos que estão levando ao insucesso o programa
como: a forma pela qual os alimentos estão sendo distribuídos; a
demora para a abertura de contas para que os contribuintes possam
depositar; dificuldade para a identificação de quem realmente passa
fome, já que muitos estatísticos afirmam ser impossível medir a fome
no Brasil; falta identificação como serão distribuídas as doações: sob a
forma de cartão-alimentação, dinheiro depositado em conta corrente,
ou distribuição de alimentos.

Se a opção for por esta última, falta definir onde serão os postos, e
como se terá certeza de que aquela pessoa está cadastrada no
programa. Algumas dessas lacunas no programa têm gerado
resultados insatisfatórios.

Neste projeto busca-se definir um planejamento estratégico, para
eliminar os problemas encontrados no programa do Governo e garantir
o seu sucesso.

O programa não pode permitir as pessoas se acomodarem com o
recebimento de alimentos; há necessidade de se gerarem alternativas
para que possam conseguir o seu próprio alimento.

‘ZERO HUNGER’ PROGRAM STRATEGIC PLANNING

DEDICATION
We dedicate this senior thesis work to the memory of Maria Cecilia
(‘Ciça’), whom we were honored to meet and know intensely in the
course of three years. An ever happy person, with lots of plans and
dreams; her joy and her smile, even in our toughest times, gave us
strength and motivation to keep going with this work and have it
finished as we intended. We are sure that she will always be with us.
We dedicate and deliver this project to her, with our deepest love and
affection.

As pointed out at the Introduction of this work, information about the
so-called ‘Zero Hunger Program’ [“Programa Fome Zero”] sponsored by
the current Brazilian Administration comprises insufficient data and
poorly driven indicators.

Some other aspects which are leading the Program to unsuccessful
results are also worth mentioning, such as, among others: how food
distribution logistics is conducted; delay in opening bank accounts for

taxpayers’ deposits; difficulties in identifying who is really eligible for
the program, since many statisticians hold that measuring out hunger
in Brazil is rendered impracticable; and how donations will be given
out, i.e., by means of a food ‘smart card’, current account cash
deposits, or distribution of foodstuffs.

If the latter option is elected, food distribution center locations are yet
to be defined, as well as mechanisms or procedures to ensure that a
given person has signed up for the program. Some of these gaps have
turned into rather disappointing results.

This project is therefore aimed to develop a strategic plan to solve the
issues identified in the Administration’s Program and make sure it is
successfully accomplished.

The program cannot allow people to feel ‘comfortable’ just by waiting
for their staples; rather, alternatives must be created to enable them
to stand on their own feet.

Daniela Oliveira Sumi

Lu Hsie Hwa

Fernanda Carolina Ferreira Dias

Prof. Santiago Valverde

Maria Cecilia Dias
Pereira Gonçalves

da Silva
(in memoriam)
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Plano de Negócios - GAP

Previdência privada como complemento de renda

Este trabalho apresenta a formação de uma Empresa com o
propósito de trazer para o Brasil e, futuramente, expandir para a
América Latina as marcas GAP e Banana Republic, até então
localizadas apenas nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Com o apoio de conhecimentos das áreas de Marketing, Logística,
Finanças e Comercial pode-se ter a dimensão exata do nascimento e
formação de uma Empresa de médio/grande porte. Com base neste
estudo, pode-se desenvolver qualquer empresa, em qualquer ramo.

BUSINESS PLAN - GAP

This senior thesis work has the purpose of creating a company
engaged in bringing into Brazil - and, subsequently, into the rest of
Latin America - the GAP and Banana Republic brands, as yet present
only in the United States, Europe and Asia.

The reason for choosing this subject was that we could put into practice
our knowledge in such issues as Marketing, Logistics, Finance, and
Sales. We could then determine what it really takes to initiate and
effectively establish a medium-sized / large company. In addition to the
fact that this is a very comprehensive subject, we would be poised to
use this project as a basis for a future enterprise, whether related to
the textile industry or not.

Eduardo Hiroshi de Oliveira Takaki

Guilherme Augusto Rosa Bezerra

Ivan Nunes Romaro

Jaime Eduardo de Moura Junior

Prof. José Carlos Ferrante

Este trabalho de graduação contém uma exposição sobre a
Previdência Privada e objetiva, principalmente, esclarecer o público
sobre uma nova modalidade de plano de previdência, muito em voga
nos últimos anos, o PGBL.

Neste trabalho, apresenta-se uma visão geral do que é a Previdência
Privada, como surgiu e os motivos que a levaram a ter tanta
repercussão, como a da crise da Previdência Social. Em seguida
expõem-se as características, os objetivos, as estratégias do PGBL,
para se ter uma visão empreendedora deste novo Plano.

Um estudo sobre a vantagem do PGBL em relação aos fundos de
investimento evidencia o aspecto de longo prazo para essa premissa.
Pretende-se, com este trabalho, contribuir para a melhoria da
compreensão dos planos oferecidos pelo mercado atual e até mesmo
para a escolha deste produto, que vem tornando-se de tão grande
importância para o brasileiro, quanto os planos de saúde e seguros de
vida, fundamentais na atualidade.

PRIVATE PENSION AS A SUPPLEMENTARY SOURCE OF
INCOME

This work provides a comprehensive explanation about Retirement
Funds, primarily aimed at clarifying a new type of private pension plan
on focus over the last years dubbed ‘PGBL’. The work provides an
overview of Retirement Funds, how they emerged and the reasons why
they became so famous, including the Social Security system crisis. A
study of PGBL features, objectives, strategies, and other general
aspects follows, in order to acquire an entrepreneuring view of this
Plan. The work further comprises a study of the PGBL advantage as
compared with investment funds, emphasizing the long-term nature of
the product. The work also intends to improve understanding of the
pension plans currently offered by the market and even the option for
such a product, which has lately been as important as, for instance,
health care and life insurance plans.

Fernando D’Almeida Penna
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O presente projeto de graduação foi idealizado com base numa
leitura da obra “A Era dos Extremos” de Eric Hobsbawn, editora
Companhia das Letras.

Nela, o autor apresenta a idéia de que se o desenvolvimento material
no século XXI ocorrer nas mesmas proporções em que ocorreu no
século XX, a humanidade não terá mais planeta disponível para
sustentar o crescimento e, por isso, deverá explorar novos planetas.

A idéia de trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável
unindo-o ao ideal do empreendedorismo gerou este estudo sobre a
reciclagem.

Não é mais novidade que, no mundo atual, a preocupação com o meio
ambiente está em pauta em todas as discussões. Um dos itens que
causa preocupação é o que está em pleno crescimento de consumo e
que possui um grande potencial de contaminação do meio ambiente.
Esse material é a embalagem de PET. Ela gasta cerca de 400 anos para
se decompor e, quando descartada inadequadamente, é responsável
por diversos outros problemas como enchentes, poluição do ambiente,
entupimento de bueiros, além de favorecer epidemias.

Com base no grande potencial de reciclagem que essa embalagem
oferece, este trabalho foi desenvolvido, tendo como propósito a criação
de uma organização industrial cujo foco seria a produção de bens
originários de PET (matéria-prima) reciclado. Possibilita-se ao leitor
uma idéia de como estimular as pessoas a contribuírem com o meio
ambiente de maneira simples, fácil e viável que resulte em bem-estar
para todos.

Recicle! Essa idéia vai pegar

Huang Gwo Haur

Huggo Ivan Linares de Lucca

Tâmara de Araújo Wink

Marcos Conejero

Fábio Serena

Prof. Cid Nardy

RECYCLE! YOU WILL STICK TO THIS IDEA!

This senior thesis work was conceived after reading the book ‘The
Age of Extremes’, by Eric Hobsbawm.

The author argues that if the material development in the 21st century
follows the same patterns and proportions of that which took place in
the 20th century, growth will be unsustainable and mankind will have to
conquer new planets in order to survive.

The idea of working on the concept of sustainable development
combined with entrepreneurship has led us to the study of recycling.

It is not new that in today’s world the environmental concern is top
priority in any discussion. One of the major issues in this regard is a

resin – the so-called PET package - with increasingly higher
consumption rates and a huge potential for environmental damage. It
takes some 400 years for PET packages to decompose, and when they
are disposed of inappropriately, they ultimately give rise to such
environmental problems such as floods, pollution, clogged culverts, in
addition to favoring the outbreak of epidemic diseases.

In view of such enormous recycling potential, this work has been
developed with the purpose of creating a manufacturing organization
to be engaged in the production of consumer goods using recycled PET
packages. Our focus is to encourage people to help the environment in
a simple, easy-to-do way that will eventually improve everybody’s
living conditions.
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Responsabilidade Social não é um tema novo, mas nunca se viu
referência a ele com tanta freqüência e importância como hoje. O tema
despertou o interesse da sociedade, governo, funcionários, acionistas,
enfim de todos os envolvidos direta ou indiretamente com as ações da
empresa, que enxergou na Responsabilidade Social um diferencial
competitivo, no que diz respeito tanto à maximização de lucro, como
também a sua sobrevivência.

Este estudo visa mostrar de que forma a Responsabilidade Social
influencia a motivação dos funcionários nas empresas.

Neste trabalho, aborda-se desde o histórico da Responsabilidade
Social, até as definições, componentes e vantagens, a Ética
Empresarial, a fim de delimitar a área. Além disso, nele se encontram
Cultura Organizacional e Motivação para se entender de que forma a
cultura influencia o comportamento do funcionário e ela se relaciona
com motivação.

Faz parte deste trabalho, também, o Balanço Social que atualmente
representa o principal instrumento sócio-econômico utilizado para
avaliação da Responsabilidade Social nas empresas.

Conclui-se o trabalho com uma análise dos dados obtidos numa
pesquisa realizada pelos autores deste trabalho para entender-se a
Responsabilidade Social como Fator Motivacional para os Funcionários.

Responsabilidade social como fator motivacional
para os funcionários

Rodrigo Ramos Celete

Marcelo de Figueiredo Freire

Michele Christine Monteiro Arcuri Smetana

Alexandre Teixeira Borges Padula

Josué Correa de Maceno

Prof.ª Lisbeth Kaiserlian Cordani

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A MOTIVATIONAL FACTOR FOR EMPLOYEES

Social Responsibility is not a new issue, but never has this issue
brought so much attention and been given so much importance as now.
The subject has aroused interest from society, government,
employees, shareholders and all parties directly or indirectly involved
with initiatives by companies that identified ‘Social Responsibility’ as a
competitive edge factor, both in terms of maximizing profit and
succeeding now and in the future.

The main purpose of this study is to show how Social Responsibility
may impact employees’ motivation at the workplace.

A significant number of Social-Responsibility-related aspects have been

discussed in this paper, including but not limited to background history,
definitions, components, advantages, and Corporate Ethics. In
addition, other related issues, such as the impact of organizational
culture on employees’ motivational behavior have also been analyzed.

Another issue addressed herein is the so-called ‘Social Balance Sheet ’,
which has so far been the most accepted and used tool for companies’
Social Responsibility assessment and metrics.

Last but not least, a thorough analysis has been conducted based on
data from a survey carried out by the authors of this work in a wide
range of companies to perceive the importance placed on Social
Responsibility as a Motivational Factor for Employees at the workplace.
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Com o mercado competitivo em que atualmente vivemos, as
empresas contratam e demitem funcionários por inúmeros motivos,
dentre eles mudança de funções, insatisfações com o empregado e
perda desse para a concorrência.

Ao se analisar o processo de contratação de funcionários, percebe-se
que uma empresa necessita de muito tempo para encontrar pessoas
que possam substituir ou serem inseridas na vaga de uma função. É
necessária a realização de testes para confirmar se o funcionário
selecionado terá habilidades e a capacidade necessária para realizar
suas funções de maneira satisfatória e até mesmo superior à esperada,
para que então possa agregar valor e lucro à empresa.

Com a finalidade de facilitar todo esse processo, sugere-se, neste
trabalho, um modelo de programa de informática (interface) de
recrutamento interno, que, como resultado de uma busca, lista os
nomes de candidatos selecionados com base no perfil que o usuário
deste programa requisitou. É um modelo prático, barato e de fácil
manuseio, perfeito para as empresas que buscam agilizar processos de
contratação e não podem esperar muito tempo para selecionar e
treinar as pessoas que ocuparão o novo cargo ou a vaga.

INFORMATION SYSTEM FOCUSED ON HUMAN RESOURCES:
IN-HOUSE RECRUITING

In today’s competitive market, companies hire and dismiss employees
for a number of reasons, such as change of job functions, dissatis-
faction with employees, and failure to retain them when they leave for
a competitor. Upon analyzing the employee hiring process, we
observed that firstly it takes a lot of time for companies to find people
to fill in a job vacancy or who are able to replace employees who leave.
Secondly, tests are required to ascertain whether the selected
employee has the necessary skills and ability to fulfill his/her functions
satisfactorily, or even exceed expectations. Thirdly, it is only after those
steps that the employee would be able to add value and generate profit
to the company. To make the whole process easier, we offer these
companies an in-house recruiting interface program model. Based on a
given profile requested by the user, the program searches and lists the
names of selected applicants. A practical, cost-effective and user-
friendly model, perfect for companies willing to make hiring processes
more agile and which cannot wait too long to select and train people to
hold their new job position.

Sistema de informação com ênfase em recursos
humanos: recrutamento interno nas empresas

Thiago Tregier

Patrícia Castelo Frosini

Vaner Ponte Pinheiro

Luidi Galvani

Prof. Santiago Valverde
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Um projeto de qualidade total no segmento de
ferragens: estudo realizado nas empresas

Metalúrgica Rodrigues Ltda. e Metalferco Ltda.
Uma boa política macroeconômica não é suficiente para tornar uma
nação ou região ricas. O Brasil é um país pobre porque nosso estoque
e criação de Capital Social são muito baixos e porque poucas empresas
realmente estão preparadas e são competitivas.

Não se pode considerar apenas o Governo, que certamente tem boa
parte de responsabilidade, como único culpado pela situação das
empresas no Brasil. Cabe aos empresários, também, compreender
melhor essa situação e fazer sua parte; afinal, existem algumas
empresas brasileiras que conseguem ser competitivas apesar do
absurdo “Custo Brasil”, dos juros altíssimos, da irresponsabilidade de
nossos políticos e outras adversidades.

“Fazer sua parte” é melhorar a eficiência operacional (apresentar
melhor custo e qualidade de produtos e serviços); é conceber,
implantar e implementar uma estratégia mais desenvolvida (para
agregar valor aos produtos pela maior inovação tecnológica e maior
criatividade em marketing).

O primeiro passo para que a prática de um projeto obtenha êxito numa
empresa, seja ela grande ou pequena, é elaborar um diagnóstico bem
feito. Nele estará a situação atual do empreendimento, com o maior
número de problemas possíveis a serem solucionados, e sugestões de
como alcançar novos objetivos.

Neste trabalho, aplicaram-se conceitos que permitiram o diagnóstico
da situação atual das empresas Metalferco e Metalúrgica Rodrigues.
Ofereceram-se sugestões de melhoria, com o objetivo de proporcionar
uma visão geral da situação dessas empresas para seus proprietários e
para eles poderem tomar algumas decisões que contribuam para o
aumento da competitividade delas.

A TOTAL QUALITY PROJECT IN THE HARDWARE SEGMENT: A STUDY CONDUCTED AT ‘METALÚRGICA RODRIGUES LTDA.’
AND ‘METALFERCO LTDA.’ METAL WORKING COMPANIES

It takes more than a good macroeconomic policy to develop a wealthy
nation or region. Brazil is a poor country because our Social Capital
stock and its development levels are very low, and because we have
few companies truly prepared and competitive.

Although undeniably responsible for such state of affairs, the
government is not the only one to blame. It is incumbent upon us, as
business persons, to understand the big picture and play our part on it.
After all, some Brazilian companies manage to be competitive in spite
of the abusive ‘Brazil Cost’, extremely high interest rates, our
politicians’ irresponsible attitudes, among other factors.

To play our part means to improve operational efficiencies (cost-
effective, high-quality products and services) and to devise and

implement a more developed strategy (adding value to our products
by means of greater technology innovation and more marketing
creativity).

The first step for having a project successfully implemented at a given
company – be it a small or a large one – is a well-done diagnosis. Such
diagnosis will depict the company’s current status, indicating as many
solvable problems as possible, and suggestions about how to achieve
new goals.

This senior thesis work will present a diagnosis of Metalferco and
Metalúrgica Rodrigues as well as suggestions for improvement, thus
providing their owners with an overview of the companies’ status to
help their decision-making towards increased competitiveness.

Raquel Munhoz Ricciardi

Regis Pimenta Rodrigues

Mariana Dellore Junqueira

Priscila Medrano

Prof. José Carlos Ferrante
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