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FOREWORD

g he 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 2002.

The Senior Thesis Works are developed by a group of students, advised by
a specialized Professor. The activity completes the undergraduate level of
the Engineering and Business Administration professionals and offers the
undergraduate student the opportunity not only of approaching new and
real problems but also through research to discover the best solutions.
Some projects lead to the development of organizational and production
systems whish will be implemented in companies.

The majority of projects summarized herein were presented at an event
called EUREKA that has constituted an exposition of designs and
prototypes to the internal and external public of “Centro Universitário”.
EUREKA 2002 was held on campus at the headquarters of “Centro
Universitário”, on the 6th, 7th and 8th of November 2002.

The 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.

Each project is evaluated by an examining board made up of Professors
from the University Center and by especially invited outside specialists.

“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.

This publication summarizes 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

T  Reitoria do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
publica os resumos dos trabalhos de graduação de seus alunos formados
na Escola de Administração Mauá e na Escola de Engenharia Mauá em
2002.

Os trabalhos de graduação são desenvolvidos por grupo de alunos,
orientados por professor especializado. A atividade completa a graduação
do profissional de engenharia e de administração de empresas e oferece
ao formando a oportunidade de não só abordar problemas novos e reais
como também de pesquisar as melhores soluções. Alguns trabalhos
conduzem ao desenvolvimento de sistemas organizacionais e de produção
que chegam a ser implantados em empresas.

A maioria dos trabalhos aqui resumidos foram apresentados no evento
denominado EUREKA que se constituiu numa exposição dos projetos e
protótipos ao público interno e externo ao Centro Universitário. A EUREKA
2002 foi realizada no campus da sede do Centro Universitário, em 6, 7 e 8
de novembro de 2002.

A qualidade dos trabalhos demonstra a capacidade e habilidade adquiridas
pelos alunos ao longo da formação universitária para formular e
desenvolver soluções para os problemas propostos.

Cada trabalho é avaliado por banca constituída de professores do Centro
Universitário e de especialistas externos, especialmente convidados.

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.

Esta publicação resume o potencial criativo de nossos estudantes e o
compromisso do Centro Universitário de oferecer um excelente padrão de
ensino com vistas à formação de lideranças nas áreas de tecnologia e
gestão, 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 THE
MAUÁ SCHOOL OF ENGINEERING

X ngineering can be defined as the art of applying scientific knowledge
for the development of techniques, instruments, equipment, processes,
products and systems for the benefit of society in order to satisfy its needs.

The engineering activity requires an attitude that is creative, productive,
organized and critical, founded on specific or multidisciplinary knowledge.
During the development of a project, the engineer normally conducts
research, consults previous experiments, participates 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.

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.

This work is normally developed in a group, with a chosen leader, the
consequent distribution of tasks, the management of conflicts and the
integration of knowledge, with the object of solving the problems that
demand interdisciplinary solutions, very frequent in engineering.

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 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. MARIO CAVALEIRO FERNANDES GARROTE
Dean

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

T  Engenharia pode ser definida como a arte de aplicar conhecimentos
científicos para o desenvolvimento de técnicas, instrumentos, equipamentos,
processos, produtos e sistemas para o usufruto da sociedade, a fim de
satisfazer suas necessidades.

A atividade da engenharia requer uma atitude criativa, produtiva,
organizada e crítica fundamentada em conhecimentos específicos ou
multidisciplinares. Durante o desenvolvimento de um projeto, o
engenheiro normalmente realiza pesquisas, consulta experiências
anteriores, participa de grupos de trabalho, avalia e testa 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.

O Departamento 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 deve integrar conhecimentos adquiridos ao longo
do curso, promover a capacidade investigativa, avaliar a viabilidade técnica
e econômica do produto a ser desenvolvido e, quando possível, permitir ao
aluno construir e testar protótipos, além de apresentar a documentação
técnica do projeto. Desse modo, o formando tem a oportunidade de tornar
real a concepção inicialmente proposta, dentro do contexto de um trabalho
com características profissionais.

Esse trabalho é normalmente desenvolvido em grupo, com a definição de um
líder, com a conseqüente distribuição de tarefas, a administração de conflitos e
a integração de conhecimentos, objetivando equacionar os problemas que
exijam soluções interdisciplinares, muito freqüentes na engenharia.

Alguns dos trabalhos apresentados nesta publicação tiveram sua origem na
experiência obtida pelos alunos em seus estágios profissionalizantes e visaram
à solução de problemas da indústria; outros foram propostos por professores
ou mesmo por alunos 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 dos engenheiros formados pela Escola de
Engenharia Mauá, no mercado de trabalho.

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 alunos toda a infra-estrutura
existente no campus como biblioteca, laboratórios 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 alunos da Escola de Engenharia Mauá, 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. MARIO CAVALEIRO FERNANDES GARROTE
Diretor

Escola de Engenharia Mauá
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FOOD ENGINEERING

Y ood 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 consulting. 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
Department of Chemical and Food Engineering
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS

T  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
Departamento de Engenharia Química e de Alimentos
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ceople practicing intensive physical activities need more complete and
balanced diet since their performance is highly dependent on training and the
type of food they eat.

The object of this work was to develop a cocoa milk drink specifically for
athletes. The diet of an athlete basically consists of 10 to 15% protein
(responsible for the muscular structure), 70% of carbohydrates (source of
energy) and 15 to 20% of fat (which is the fuel and in large quantities can limit
athletic performance). However, these values can vary according to several
factors such as age, size, rate of growth and characteristics of physical activity.

For this reason the target public was chosen among people practicing
intensive physical activity and between 20 to 30 years of age. During the
implementation of this project an attempt was made to first find a
formulation of a cocoa drink using basic ingredients and a mechanical
agitator. Ingredients with specific purposes were then added such as
matodextrin, responsible for energy release, and milk serum protein, responsible
for the muscular mass, which are products frequently used by athletes.

After the selection of the best formulation done by the group participants, the
stabilization tests were performed to select the best gum to be used. The final
product was submitted to sensorial evaluations with acceptance tests, and it
can be concluded that this product has high commercial value and good public
acceptance.

ACHOCOLATADO VOLTADO A DESPORTISTAS

A COCOA DRINK FOR ATHLETES

cessoas que praticam atividade física intensa necessitam de uma
alimentação mais completa e equilibrada, pois seu desempenho é determinado
pelo treinamento e pela alimentação.

Para essas pessoas foi desenvolvido este projeto, que teve por finalidade
desenvolver um achocolatado para atletas. A dieta de um atleta deve consistir
basicamente de 10 a 15% de proteínas (responsáveis pela estrutura muscular),
70% de carboidratos (fonte de energia) e 15 a 20% de gorduras (são
combustíveis e em grande quantidade podem limitar o desempenho atlético),
porém esses valores podem variar de acordo com vários fatores como idade,
estatura, velocidade de crescimento e características da atividade física.

Por esse motivo foram escolhidas como público-alvo pessoas que praticam
atividade física intensa e na faixa de 20 a 30 anos. No desenvolvimento
deste projeto, tentou-se chegar primeiramente a uma formulação de um
achocolatado comum, utilizando-se os ingredientes básicos e preparando-
se em agitador mecânico. Depois foram acrescentados os ingredientes com
fins especiais: a maltodextrina, responsável por liberar energia, e a
proteína de soro de leite, responsável pela massa muscular, produtos muito
utilizados por atletas.

Após a escolha da melhor formulação pelos componentes do grupo, realizaram-
se testes de estabilidade para a escolha da melhor goma a ser utilizada. O
produto foi submetido a avaliações por meio de testes de aceitação, e pôde-se
concluir que este produto tem alto valor comercial e boa aceitação pelo
público-alvo.

ELOISA SERRÃO DIAS DIEGUEZ

LUCIANA NAHAS MARTIN

TARSILA BISMARCHI MOTTA

PROF.ª ALESSANDRA FARIA BARONI
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AGUARDENTE DE MANGA E A INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  PARA SUA PRODUÇÃO

MANGO RUM AND THE INDUSTRIAL INSTALLATION FOR ITS PRODUCTION

` ango varieties chosen in this work were Palmer and Haden.

A fermentation process was carried out on a laboratory scale with no sugar
addition. Due to the low yield obtained, a second try was made, with addition
of sugar. The forecasted yield was then obtained (Ç =82.1%). A yield of 68.5%
was obtained with the distillation process; therefore, 7.5 L of spirit at 40.4°GL
were produced.

For both fermentation processes the same analytical determinations were
followed: TSR (Total Sugar Reduction) determination, ethanol concentration,
yeast concentration, density, acidity and pH.

In order to verify the acceptance of the spirit produced, a sensorial analysis was
conducted in a bar outside the University, where the following results were
obtained: with regards to the aroma it was considered regularly pleasant, good
regarding flavor and good regarding alcoholic content. Of the people surveyed
61% would buy the product.

Finally, the necessary calculation was made for an industrial installation for a
mango rum production. Quantities of the necessary vessels, dilution tanks,
mixers, distillers and packaging products were determined, to make a layout of
the industry.

T s variedades de manga escolhidas para a realização deste Trabalho de
Graduação foram a Palmer e Haden.

Realizou-se uma fermentação em escala de bancada, sem adição de açúcar
mas, em função do baixo rendimento alcançado, adicionou-se açúcar no
segundo experimento. Nesta segunda fermentação, o rendimento alcançado foi
de 82,1%. Após o término da fermentação, procedeu-se à destilação do
material fermentado. Como o rendimento da destilação foi de 68,5%, obteve-se
cerca de 7,5 L de aguardente com 40,4º GL.

Para ambas as fermentações, usaram-se as mesmas determinações analíticas:
determinação de ART (Açúcares Redutores Totais), concentração de etanol,
concentração de leveduras, densidade, acidez e pH.

Para verificar a aceitação da aguardente produzida, realizou-se uma análise
sensorial, numa cachaçaria e obtiveram-se os seguintes resultados: foi
considerada regularmente agradável em relação ao aroma, boa em relação ao
sabor, boa em relação ao teor alcoólico e 61% dos provadores comprariam o
produto.

Finalmente, foram efetuados os cálculos necessários para o projeto de uma
Instalação Industrial para a produção de aguardente de manga. Determinou-se
a quantidade de dornas de fermentação, tanques de diluição, misturadores,
destiladores e envasadoras necessários para essa Instalação. Tendo sido
especificados todos os equipamentos, elaborou-se um leiaute com a
distribuição dos equipamentos no espaço físico necessário.

CAMILA MARIA CAMARGO CAMPOS

JULIANA F. F. MARCHINA

CRISTIANE MARANI COPPINI TIBÉRIO

FERNANDA HELENA GIMENEZ VALENTE

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN
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ALTERAÇÃO DO TEMPO DE DERRETIMENTO
DE SORVETE COM O EMPREGO DA ENZIMA
TRANSGLUTAMINASE

MODIFICATION OF MELTING TIME OF ICE CREAM
APPLYING A TRANSGLUTAMINASE ENZYME

MELISSA MAIONCHI DE OLIVEIRA

NATHALIA DA CUNHA MURASAKI

PAULA DOS SANTOS FRANCELINO

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

T  aplicação da enzima transglutaminase ACTIVA TG-MP em sorvete de
massa pode trazer vários benefícios às características organolépticas,
especialmente textura (AJINOMOTO, 2002).

O foco deste estudo é a análise do tempo de derretimento. Ligações covalentes
(“crosslinks”) formam-se entre os resíduos dos aminoácios Glutamina e Lisina
(ligações “Glu-Lys”). Essas ligações proporcionam maior estabilidade na
estrutura das ligações e do sorvete que outros tipos de ligações, não quebrando
por processo normal de aquecimento e forças físicas. Conseguiu-se, assim,
aumentar o tempo de derretimento do sorvete.

g he use of a transglutaminase, ACTIVA TG-MP, in ice cream can bring
several benefits to its organoleptic characteristics, specially texture
(AJINOMOTO, 2002). This project is focused on the analysis of ice cream melting
time. The enzyme catalyses the cross-linking of most food proteins through the
formation of a Glu-Lys bond. These cross-links give better stability than other
kinds of links, not separating as in a normal heating process or physical actions.
In this way, it was possible to extend the melting time of this ice cream.

APLICAÇÃO DA ENZIMA A-AMILASE
MALTOGÊNICA EM PÃO-DE-FORMA

APPLICATION OF A MALTOGENIC ALPHA
AMYLASE IN WHITE BREAD

NARA ROBERTA CANOLA

MARCIA CREMONEZ NEVES DE SOUSA

FERNANDA GONÇALVES TONASSO

FERNANDA FRANZONI CAMPOS

BIANCA TOZATO SILVA

PROF.ª ROSAMARIA DA RÉ

b  pão-de-forma, como os demais pães, apresenta um processo de
envelhecimento conhecido como retrogradação, que altera as suas
características sensoriais como maciez, palatabilidade, o que ocasiona uma
diminuição da aceitação por parte do consumidor. Para que esse
envelhecimento seja retardado, foi testada a a-amilase maltogênica, uma
enzima que age sobre o amido quebrando as moléculas de amilopectina.
Esse processo de hidrólise dificulta a aproximação dessas moléculas e,
conseqüentemente, retarda a retrogradação. A análise de textura mostrou
que o pão com a enzima a-amilase maltogênica fica macio por mais
tempo, entretanto não foi percebida a diferença de maciez pelos
consumidores, num nível de significância de 5%.

eetrogradation is responsible for bread going stale, changing its taste
and softness and causing significant financial losses to both consumers and
bread producers. In order to reduce the rate of bread staling, a maltogenic a-
amylase will be tested. This is an enzyme that acts on the starch breaking
down the amylopectine into smaller molecules. This process makes their
rearrangement more difficult and, consequently, retards the bread
retrogradation. The texture analysis showed that the bread with a
maltogenic a-amylase enzyme maintains its softness during its shelf life,
although it was not perceived by the consumers, at a 5% significance level.
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APLICAÇÃO DA ENZIMA TRANSGLUTAMINASE EM SORVETE COM BASE DE SOJA

THE APPLICATION OF TRANSGLUTAMINASE IN SOYBEAN BASED ICE CREAM

\ t is estimated that nowadays almost 70% of the world population are
lactose intolerant. Moreover, the soy consumption is increasing every day due
to the benefits that it offers. The consumer is getting more and more conscious
of the importance of preserving health and preventing diseases.

Due to the large number of people that suffer of lactose intolerance and the
increasing soy consumption, it was opted to develop an ice cream based on soy.
This was a big challenge, due to the unpleasant taste and odor of the soybean
extract, the main obstacle of its acceptance in the western world. In order to
mask the soybean taste and odor we chose to create a cinnamon flavored ice
cream. Besides developing the soybean ice cream it was decided to test the
Transglutaminase enzyme (provided by Ajinomoto) in the soy proteins.

We started by using the formulation suggested by the manufacture of the
enzyme, but during the project this was changed, since the formulation given
by Ajinomoto was for milk proteins (casein) and not for soy proteins. After
some tests we found out that the TG enzyme was not economically feasible,
since a large quantity of enzyme would have to be added to obtain a
significant change in the viscosity, melting time and in the overrun of the ice
cream. Finally, after changing to carragena gum, the sensorial analyses
presented a good acceptance of the product.

T tualmente estima-se que 70% da população mundial apresenta
intolerância à lactose. Além disso, o consumo da soja vem aumentando
muito, devido ao grande benefício que ela nos oferece. O consumidor cada
vez mais está se conscientizando da importância de preservar a saúde,
prevenindo doenças.

Devido ao grande número de pessoas que sofrem de intolerância a produtos
lácteos e ao crescente consumo de soja no mundo, optou-se por desenvolver
um sorvete com base de soja, o que seria um grande desafio, pois a soja possui
sabor e odor desagradáveis, principais obstáculos para sua aceitação no mundo
ocidental. Para que fosse possível mascarar o sabor e o odor da soja optamos
por fazer um sorvete com sabor de canela. Além de desenvolvermos um sorvete
com base de soja, decidimos testar a ação da enzima Transglutaminase (cedida
pela Ajinomoto) nas proteínas da soja.

Inicialmente foi utilizada a formulação fornecida pelo fabricante, porém esta
foi modificada para que pudéssemos obter melhores resultados, já que não se
tratava das proteínas do leite (caseína) e sim da soja. Após diversos testes,
observou-se que a utilização da enzima TG não era economicamente viável, já
que teríamos de adicionar uma grande quantidade de enzima para obter um
aumento significativo na viscosidade, no tempo de derretimento e no “overrun”.
Finalmente, pela análise sensorial, verificamos uma boa aceitação do produto,
utilizando-se, agora, apenas a goma carragena.

PAULA MOREIRA DE SOUZA

KARINA CHAHADE FERNANDES

MARIA ANTONIA OLIVEIRA FRAZÃO GONÇALVES

FERNANDA DE PAULA COSTA FREITAS

RITA JUNQUEIRA DE CAMARGO

PROF.ª ALESSANDRA FARIA BARONI
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BOMBOM RECHEADO COM BEBIDAS
DE ALTO TEOR ALCOÓLICO

CHOCOLATES WITH BEVERAGE FILLINGS
OF HIGH ALCOHOLIC CONTENT

TIARO CÔRTE JORDÃO DE ANDRADE

LEONARDO LENTINI DOMINGUES

RODRIGO DA ENCARNAÇÃO LOSITO

PROF.ª EDILENE AMARAL DE ANDRADE ADELL

X ste trabalho consistiu no desenvolvimento de bombom recheado com
bebidas de alto teor alcoólico, produto diferente dos demais existentes no mercado
brasileiro. Um bombom que inova a concepção de recheio nesta categoria.

O principal objetivo e desafio deste projeto foi o de espessar a frio bebidas com
alto teor alcoólico, sem que elas perdessem suas características originais ao
utilizá-las no recheio de bombons.

Foram realizados quarenta e nove testes preliminares no desenvolvimento do
produto em questão. Verificou-se, nessa etapa, a compatibilidade de alguns
hidrocolóides com as bebidas desejadas no recheio (Absinto, Conhaque, Licor
43 e Uísque). Obteve-se, como resultado, a combinação dos hidrocolóides
Xantana e CMC, atingindo-se dessa forma a consistência inovadora, desejada
para o recheio.

Os resultados demonstraram a viabilidade técnica da utilização de bebidas de
alto teor alcoólico em recheios de bombons. Os testes sensoriais, realizados com
potenciais consumidores dessa categoria de produto, comprovaram o alto grau
de aceitação dos bombons no mercado brasileiro.

g his project consists of a development of filled chocolate with a
beverage of high alcoholic content, a differentiated product when compared
to others existing in the Brazilian market. A chocolate which innovates the
filling conception in this category.

The main objective and challenge of this project was to thicken, with no
heating, high alcoholic beverage while keeping its original organoleptics
characteristics using it as a filling for chocolate.

Forty-nine preliminary tests were carried out in the development of the
referred product, checking the compatibility of some hydrocolloids with the
desired beverage in the filling (Absinthe, Brandy, Liquor 43 and Whisky). The
best result was obtained with the combination of two hydrocolloids (Xanthan
Gum and CMC), getting the innovative consistence as initially desired.

The results showed the technical feasibility of using high alcoholic beverage in
chocolate filling. The sensorial tests were done targeting consumers of this kind
of chocolate in the Brazilian market. The results certified the high level of
acceptance of the developed products.

CARACTERIZAÇÃO PARCIAL E ESTUDO
DO POTENCIAL NUTRICIONAL E INDUSTRIAL
DO MIRTILO NO BRASIL

PARTIAL CHARACTERIZATION AND A STUDY
OF THE NUTRITIONAL AND INDUSTRIAL
POTENCIAL OF THE HIGHBUSH BLUEBERRY
IN BRAZIL

GIULIANA CÓPOLA

EDDA ELOISA UGOLINI MARTINS

FABÍOLA CATHERINO

GLÓRIA MARIA CARVALHO LICASTRO

PROF.ª ELISENA APARECIDA GUASTAFERRO SERAVALLI

b  mirtilo, fruto silvestre da família das Ericácias, apresenta
constituintes nutracêuticos e, por isso, vem sendo consumido em grande
quantidade pelos americanos. No Brasil, é cultivado o mirtilo Highbush
Vaccinium corymbusum, no Sul do País, cuja produção é voltada quase
integralmente para o mercado externo.

Neste trabalho, buscou-se caracterizar parcialmente o mirtilo brasileiro por
meio de análises físico-químicas. Obtiveram-se os seguintes resultados (%
mássica): umidade 86,4 %; cinzas 0,207 %; proteína 0,38 %; gordura 0,285 %;
açúcares redutores 8,2 %; fibras 1,6 %; acidez titulável 1,28 g ácido cítrico/100
g fruto e pH 2,31.

Além disso, desenvolveram-se formulações para a obtenção de geléia e licor (teor
alcoólico de 17.7 % (v/v)) a fim de demonstrar o potencial industrial do fruto.

g he Highbush blueberry is a wild fruit belonging to the Ericaceae family,
that due to its nutraceutic qualities is widely consumed by Americans. The
Highbush blueberry Vaccinium corymbusum is cultivated in south Brazil, the
production of which is nearly all for export.

This project had the object of determining a partial characterization of the
Brazilian blueberry through physical-chemistry analysis, with the
following results: moisture 86.4 %; ash 0.207 %; protein 0.38 %; fat 0.285
%; reduction sugars 8.2 %; fiber 1.6 %; titratable acidity 1.28 g citric acid/
100 g fruit and pH 2.3.

Formulations for jam and liqueur (blueberry-brandy) were also developed to
show the fruit’s industrial potential.
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CONGELAMENTO CRIOGÊNICO

CRYOGENIC FREEZING

RAFAEL DALL’ANESE DE CAMPOS

FERNANDA SELMO

DANILO LOPES MESQUITA

MARIANA FORTUNA AVINO

RICARDO ANTONIO PALMIERI

PROF.ª ALESSANDRA FARIA BARONI

b  congelamento é o método mais comumente utilizado para a
conservação de alimentos por manter as condições e características
organolépticas originais do produto por um maior período de tempo. O
congelamento criogênico utiliza uma atmosfera de nitrogênio líquido,
garantindo maior transferência de calor em menor período de tempo. Forma,
assim, cristais de gelo menores e mais homogêneos e mantém a estrutura
original dos produtos que sofrem alterações em sua qualidade final, como os
vegetais.

Neste trabalho, foi avaliado o processo de congelamento criogênico, suas
principais características e, concomitantemente, as alterações nas
características organolépticas originais de batatas.

Y reezing is the most common method used to conserve the original
conditions and properties of food for a longer period of time. Cryogenic
freezing uses a liquid nitrogen atmosphere that guarantees a higher heat
transfer in less time, making smaller and uniform ice crystals maintaining the
original characteristics of those foods that suffer changes in their final quality,
like vegetables.

In this project the cryogenic freezing process and its principal properties will
be evaluated and at the same time determine the changes that could happen
in the original characteristics of potatoes.

DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA SABOR
CHOCOLATE COM BASE DE SOJA

CHOCOLATE FLAVORED SOY-BASED
BEVERAGE DEVELOPMENT

BRUNA ZANETTI STRADIOTTO

LUCIANA YOSHIOKA

LUCIANA KAGOHARA HIRAI

ANDREIA IERVOLINO

PROF.ª ANTONIA MIWA IGUTI

cor meio de vários estudos, ficou comprovado que a soja possui
componentes nutracêuticos que auxiliam a prevenção de diversos tipos de
doenças. Visando a esses benefícios, este trabalho teve por objetivo produzir
uma bebida, sabor chocolate, com base de soja, que possuísse um reduzido
sabor residual.

O produto foi analisado por meio de Análise Sensorial por uma equipe não
treinada, composta por 60 pessoas. O teste utilizado foi o Teste de Aceitação,
com escala hedônica de nove pontos. Em relação à Aceitação do Produto, 37%
dos provadores gostaram ligeiramente; em relação à Intenção de Compra, 53%
talvez o comprariam.

f everal soy research projects have shown that the soybean has compounds
that help to prevent many kinds of diseases. Focusing on those benefits, this
project aims to produce a chocolate flavored soy-based beverage with reduced
residual taste.

The product underwent a Sensorial Analysis by a non-trained panel, consisting
of Sixty participants. An Acceptance Test was conducted with a nine-point
hedonic scale. With regard to the Product Acceptance, 37% of the panelists
affirmed they enjoyed it slightly, and as for the Purchasing Intention, 53% said
that maybe they would buy it.
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ENLATAMENTO DE SARDINHA

SARDINE CANNING

RENATA PRAVATO CUSSIGH

FERNANDA UTRERA MARTINS

TATIANA LEPSKI DE CAMPOS

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

b  estudo do enlatamento de sardinha é um processo que engloba
todas as matérias do curso de Engenharia de Alimentos. O trabalho envolve o
estudo de todas as etapas do processo, desde a captura da sardinha até o seu
consumo final, considerando as etapas de recepção, seleção, lavagem,
descamação, degolamento, evisceração, lavagem, imersão em salmoura,
aparo, preenchimento, cozimento, escoamento, recravação e, principalmente,
a etapa de esterilização e resfriamento. Esta é a que garante a integridade
física, química e microbiológica da sardinha enlatada, assegura seu prazo de
validade, a qualidade e a segurança alimentar exigidas pelo consumidor final
e pela legislação.

g he study of sardine canning is a process that involves the entire Food
Engineering curriculum. This work involves the study of all stages of sardine
fishing from the initial catch up to its final consumption. These stages include:
reception, grading, washing, scaling, dressing, a second washing, brining,
portioning, cooking and mainly the sterilization and cooling, because these are
the stages that guarantee the physical, chemical and microbiological integrity
and ensures the required shelf-life, quality and safety that the legislation and
consumers demand.

DESENVOLVIMENTO DE IOGURTE ESPECIAL
PARA A TERCEIRA IDADE

DEVELOPMENT OF SPECIAL YOGURT FOR
SENIOR CITIZENS

MARINA DE MORAES MORENO

RODRIGO MONTESANTI

PROFª. ELIANA PAULA RIBEIRO

a este trabalho foi desenvolvido um iogurte enriquecido com ômega-3,
cálcio, fibras e vitaminas, diet em açúcar e light em gordura. Adicionaram-se as
fontes que podem prevenir, retardar o aparecimento ou manter sob controle as
doenças comuns à terceira idade.

O teor de cada ingrediente adicionado foi calculado com base na Ingestão
Nutricional Diária Recomendada para pessoas saudáveis com mais de 65 anos.

Avaliou-se a aceitação do produto a partir da análise sensorial feita pelo
público-alvo e obteve-se 100% de aceitação para o iogurte natural adoçado,
86% de aceitação para o iogurte sabor morango e 78% de aceitação para o
iogurte sabor mel.

Foi possível desenvolver um produto diferenciado para atender às necessidades
das pessoas de terceira idade.

\ n this work, a yogurt was developed enriched with fiber, omega-3,
calcium, vitamins and fat free sucrose. In this way, sources were added that
could prevent, retard or keep under control the illnesses that are most common
in senior citizens.

The quantity of each added ingredient was calculated based on the average
diet of a healthy 65-year-old person. This specific public analyzed the selected
product with good acceptability. The natural flavor was 100% acceptable, the
strawberry 86%, and the honey 78%.

It was thus possible to develop a special product to meet the taste preferences
of senior citizens.
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ESTUDO DA CINÉTICA DE REMOÇÃO
DE RESÍDUOS EM PROTÓTIPO DE SISTEMA
CIP DE LIMPEZA

A KINETIC STUDY ON THE REMOVAL
OF RESIDUES IN A PROTOTYPE
OF THE CIP CLEANING SYSTEM

CAROLINE GAST

PATRÍCIA DE VITA ARRUDA

FERNANDA T. CAMARGO (ENG. QUÍMICA)

PROF. RUBENS GEDRAITE

PROF. LEO KUNIGK

V IP (Cleaning in Place) é um sistema automatizado de limpeza
bastante utilizado em instalações industriais da área alimentícia, química
e farmacêutica. No presente trabalho, é apresentado um estudo da cinética
de remoção de resíduos realizado em protótipo, que simula o
funcionamento do sistema CIP. Foi avaliada a evolução da retirada de
resíduos de leite, durante todas as etapas do processo de limpeza (pré-
lavagem, lavagem e enxágüe). Para tanto, foram coletadas amostras da
água de lavagem em cada etapa para posterior medição de transmitância.
Realizaram-se experimentos com duas concentrações distintas de
detergente alcalino (NaOH), com o intuito de melhorar a eficiência do
processo. Por meio de análise estatística de dados, concluiu-se que não
houve diferença significativa no efeito de remoção de resíduos entre as
lavagens usando-se as duas concentrações de detergente alcalino.

V IP (Cleaning in Place) is an automatic cleaning system commonly used
in food, chemical and pharmaceutical industrial plants. In this project, a kinetic
study of residue removal, conducted through a prototype (that simulates the
operation of the CIP system), is presented. An evaluation was made on the
progress of the removal of milk residues during all stages of a cleaning process
(pre wash, washing and rinsing). Samples of the rinsing water were collected,
for later measurement of transmittance. Experiments with two distinct
concentrations of alkaline detergent (NaOH) were conducted with the
intention of improving the efficiency of the process. Through statistical analysis
of data, it was possible to conclude that there was no significant difference on
the effect of residue removal between the cleaning processes, using both
concentrations of alkaline detergent.

ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE HOMOGENEIZADOR
NO PROCESSAMENTO DE SUCO DE LARANJA
CONCENTRADO CONGELADO

USING AN HOMOGENIZER IN THE PROCESSING
OF FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE

RAFAEL BOERNGEN

MARCELO KORS TIBERIO

RODRIGO LUIS CORDEIRO

RAFAEL GILIO

MARCELO RICARDO SPILLER

PROF. RUBENS GEDRAITE

W urante o processamento de suco de laranja concentrado, a hesperidina
- flavonóide encontrada na laranja - pode ocasionar prejuízos para o produtor
do suco. Ela pode tanto causar pontos brancos no produto final, que implica a
devolução dele pelos clientes e/ou no reprocessamento de lotes inteiros, como
incrustações nos últimos estágios do sistema de evaporação, que podem causar
entupimento, diminuição de produção e/ou aumento de consumo de vapor,
entre outros problemas.

Para resolver esse problema, uma das soluções possíveis é a utilização de um
homogeneizador no processo, cujo objetivo é o de quebrar o cristal de
hesperidina, e assim evitar que ela forme pontos brancos grandes. Esta etapa
adicional no processo não alterará em nada a cor, sabor ou qualquer outro
elemento do suco. Além de quebrar o cristal de hesperidina, é também
possível aumentar a quantidade de polpa do produto vendido, como
decorrência dessa quebra.

Apesar de o homogeneizador ser considerado um equipamento caro, nossos
estudos mostram que o investimento será recuperado num período curto de
tempo e trará benefícios à indústria.

W uring the processing of concentrated orange juice, the hesperidin-
flavonoid found on oranges can cause losses to the industry. It can either cause
white flakes on the final product, that would lead to product return from
customers, and/or re-processing of entire batches with incrustations on the last
evaporation stages, causing clogs, production turn down, high steam
consumption, etc.

To solve this problem, one of the possible solutions would be to use a
homogenizer in the process which would break the hesperidin, and avoid its
crystallization. This equipment in the process will not affect color, taste or any
other factor.

Despite the homogenizer being considered expensive equipment, our studies
have shown that the investment will be returned in a short period of time, and
will bring benefits to the industry.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DE FILME TERMOENCOLHÍVEL NA EMBALAGEM DE TRANSPORTE
DE LEITE FERMENTADO

A FEASIBILITY STUDY FOR A SHRINK WRAP PACKAGING FOR TRANSPORTATION OF FERMENTED MILK

RENATA CAMASMIE RAZUK

TARSIS BALDIN WOITISKI

TALITA ORTIZ FANTINI

PROF. ANTONIO CARLOS DANTAS CABRAL

T s indústrias de alimentos estão atravessando uma fase de grande
competitividade. Por isso a preocupação em adicionar valor a produtos com um
diferencial atrativo tornou-se uma prática obrigatória para a maioria das
indústrias do setor. Neste contexto, encontram-se duas opções: agregar valor ao
produto ou reduzir custos.

A partir dessa necessidade, uma empresa renomada do setor procurou minimizar
o custo do material de embalagem de transporte de leite fermentado,
questionando a viabilidade da utilização de filme termoencolhível (Shrink) no
lugar da atual caixa de papelão ondulado. Para a realização desse trabalho,
pesquisaram-se diversos fatores, tais como volume de produção, paletização,
transporte, investimento, custo, mão-de-obra, leiaute, consubstanciando-se os
ensinamentos da engenharia num projeto pragmático.

Como conclusão, obteve-se um relatório com a descrição de uma proposta de
implantação que proporcionava uma redução de custo e apresentava-se
tecnicamente viável. No entanto, ao considerar o investimento necessário e o
seu retorno, verificou-se um alto risco no negócio inviabilizando a realização do
projeto pela empresa solicitante.

g he food industries are going through a phase of great competitiveness.
Because of this, companies are adding value to their products as a
differentiated attraction. There are two options in this context: add value to
the product or reduce costs.

Based on this need a well-known company in this segment sought to reduce
costs in the packaging material to transport fermented milk, testing the
feasibility of using shrink film in place of the corrugated card board box. To
accomplish this work many factors were researched, such as: production
volume, palleting, transport, investment, cost, manpower, layout; encompassing
engineering principles in a pragmatic project.

Finally, a report describing an implementation proposal with a technically
feasible cost reduction solution has been prepared. However, in view of the
high investment costs the company that requested the study considered its
implementation to be too risky.
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ESTUDO DAS CONDIÇÕES PARA A PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR INVERTIDO POR HIDRÓLISE
ENZIMÁTICA

STUDY OF THE CONDITIONS TO PRODUCE
INVERTED SUGAR BY ENZYMATIC HYDROLYSIS

GIULIANA BELLACOSA IAFRATE

MARIANA AYELLO MOURA

TATIANA CRISTINA CAMIGAUCHI

CRISTIANE ASSAKAWA

CLÁUDIA MIE SAGUCHI

PROF.ª ANTONIA MIWA IGUTI

X ste trabalho foi realizado com o objetivo de determinar as melhores
condições de pH e de concentração de substrato para hidrólise enzimática de
sacarose, obtendo-se açúcar líquido pela invertase presente na levedura
Saccharomyces cerevisiae imobilizada em alginato de cálcio, por um processo
descontínuo a 26 °C.

As concentrações de sacarose estudadas foram de 150 a 450 g/L. Os níveis de
pH variaram entre 3,5 e 5,5. O tempo de duração foi de até 120 minutos,
sempre à temperatura ambiente (26 °C).

Como resultados, obteve-se melhor faixa de pH 4,5 a 5,5, concentração de
substrato de 5 % e não foi possível estabelecer o melhor tempo.

g his work was conducted in order to study the best pH conditions and
substrate concentration for enzymatic hydrolysis of sucrose, obtaining liquid
sugar by the yeast’s invertase produced by Saccharomyces cerevisiae
immobilized in calcium alginate gel, in a discontinuous process at 26 °C.

Concentrations of sucrose solution were 150 to 450 g/L. The levels of pH were
3.5 to 5.5. The average time was 15 to 120 minutes, always in a constant
temperature of 26 °C.

The best conditions of pH were 4.5 to 5.5. The sucrose concentration was 5 %
and it was not possible to determinate the best time of conversion.

ESTUDO DE CASO PARA VALIDAÇÃO
DE PROCESSO TÉRMICO EM AUTOCLAVE

A CASE STUDY IN THE VALIDATION
OF A RETORT THERMAL PROCESS

MARCEL MARCHAUEK DE MACEDO

GRAZIELLA BONONI POETA

MANUELA PEREIRA DE ANDRADE

MÔNICA VIOTO SANTANA

PROF. RICARDO CALVO COSTA

b  presente trabalho teve como objetivo validar uma autoclave vertical
descontínua, com injeção de vapor saturado, com temperatura de referência de
121 ºC para esterilização de cenoura do tipo Baby Carrot. A validação do
desempenho da autoclave foi realizada utilizando sensores de temperatura.

A validação dividiu-se em três etapas: qualificação do equipamento,
qualificação operacional e qualificação do processo térmico. Inicialmente,
foram realizados testes preliminares com a finalidade de conhecer o
equipamento, e em seguida executou-se a qualificação da instalação, incluindo
acessórios da autoclave e acompanhamento das variáveis de processo dos
equipamentos como o túnel de exaustão, que influem no processo de
esterilização. A segunda etapa consistiu na avaliação operacional, durante a
qual foram realizados processos com a autoclave vazia com o objetivo de
verificar se a distribuição de calor é homogênea. A terceira etapa teve como
objetivo validar o processo de esterilização.

g he object of this project is to validate a discontinuous vertical retort with
steam injection for sterilization process of Baby Carrots at a temperature
reference of 121 ºC.

The retort performance validation was made in three stages: equipment
qualification, operational qualification and thermal process qualification. In the
first stage - equipment qualification - preliminary tests were conducted to get
to know the equipment, followed by the qualification of the installation
including retort accessories qualification and all its process parameters. The
second stage – the operational qualification – evaluated the empty retort
working and its internal heat distribution. The third stage – the thermal
process qualification – evaluated the sterilization process.
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ISOTÔNICO DE SORO DE QUEIJO

ELETROLYTE BEVERAGE MADE WITH WHEY

SANDRA ZERAIB ANTUNES DOS SANTOS

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

b  soro de queijo é um subproduto da indústria de laticínios de elevado
poder poluidor e pode, por isso, causar grande agressão ambiental se for
despejado nos cursos d’água. Vários trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos
em diversos países visando criar opções para a utilização do soro e evitar que
funcione como agente de poluição ambiental.

Existem várias formas de utilização para ele, que se iniciam com a concentração
ou secagem, por exemplo, como tratamento do soro até chegar aos produtos
finais que podem servir tanto como alimentação humana como de animais.
Sugere-se, também, como opção a produção de bebidas que tem sido cada vez
mais objeto de pesquisa.

Neste trabalho, estudou-se a preparação de um isotônico a partir do soro de
leite para ser consumido por quem pratica atividades físicas.

j hey is a by-product of the cheese industry with a high polluting
capacity which for this reason could cause great damage to the environment if
thrown into rivers. Considering these facts, much research has already been
done in several countries with the purpose of creating options for whey
disposal in order to avoid damage to the environment.

There are many ways of doing this, beginning with its concentration or drying
for example, and even the treatment of whey, so that the final product may be
used as a human food or animal feed. A second option is also suggested, and
that is the production of beverages, which is receiving increased attention from
research workers and is the object of this senior thesis work. Since athletes
nowadays are all using some kind of supplement, the development of an
eletrolyte beverage is intended to meet that need.

OBTENÇÃO DE BEBIDAS COM BASE DE SUCO
DE CLOROFILA

PREPARING DRINKS WITH A CHLOROPHYLL
JUICE BASE

MONIQUE DEGUTIS DE FREITAS SAURON

EDUARDO BRAVO PEREZ

MARÍLIA DOS SANTOS FERREIRA

ALEXANDRE MEIRELES MARTINS DA COSTA

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

a este trabalho de graduação foram desenvolvidas bebidas tendo como
componente básico o extrato de clorofila, retirado principalmente da grama do
trigo. Foram produzidas duas bebidas: uma com extrato de clorofila e suco de
abacaxi, e a outra com extrato de clorofila, suco de abacaxi, suco de maracujá e
suco de limão. Posteriormente foi projetada uma instalação industrial apta a
produzir as bebidas em questão.

g his senior thesis work describes the development of a beverage using a
chlorophyll extract taken from wheat grass as the basic component. Two
different flavors were produced: one using the wheat extract and pineapple
juice and another in which lemon juice and passion fruit juice were added. In
its sequence an industry installation was projected to produce both juices.
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OS USOS DO POLIPROPILENO NA CADEIA
PRODUTIVA DE ALIMENTOS

POLYPROPYLENE USAGE IN THE FOOD
PRODUCTIVE CHAIN

MILENE SUHE SAWASAKI

MIRELLE STEFANI DI GIOVANNI SOARES

PROF. ANTONIO CARLOS DANTAS CABRAL

b  polipropileno está presente em 48% das embalagens plásticas
nacionais,e participa ativamente em diversos segmentos, em função de sua
fácil disponibilidade, do baixo custo e de suas propriedades usuais, tais como
brilho e barreira à umidade.

Por esse motivo foi escolhido como veículo para visitar e analisar a Cadeia
Produtiva de Alimentos do ponto de vista das Boas Práticas de Fabricação e da
Inovação. Para realizar o trabalho foram visitadas sete indústrias de
embalagens, quatro indústrias de alimentos, entrevistados trinta e dois
profissionais do setor e quarenta consumidores nos pontos de venda.

Observou-se que a percepção das inovações é mais expressiva no início da
Cadeia (produtores de resina e de embalagem) do que nas indústrias
alimentícias e nos pontos de venda, enquanto as Boas Práticas de Fabricação
são muito mais explícitas nas Indústrias de Alimentos, com tendência a migrar
para o início da cadeia.

colypropylene is the most widely used polymer in the Food Productive
Chain and represents 48% of the Brazilian plastic packages. The main reasons
for this are the polypropylene availability, its low cost, and its properties such
as high brightness and low water vapor permeability.

These facts made it possible to choose polypropylene as a vehicle to lead us
through all the different industries of the Food Productive Chain beginning
with the resin producer then going on to the packaging and finally the food
industry. The purpose of this project is to know the polypropylene routes in the
Food Productive Chain and analyzing it under two special aspects: Good
Manufacturing Practices and Innovation. In order to achieve the objective of
this work, seven packaging industries and four food industries were visited, and
thirty two professionals and fourty consumers were interviewed.

The results showed that innovation is strongly present in the beginning of the
chain, the resin producer and the packaging industry. On the other hand Good
Manufacturing Practices are readily recognized in the Food Industry. There is
also a tendency for migration of the Good Manufacturing Practices to the
beginning of the chain.

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
DO QUEIJO QUARG COM A UTILIZAÇÃO
DA ENZIMA TRANSGLUTAMINASE

OPTIMIZATION OF QUARG CHEESE PRODUCTION
PROCESS, THROUGH THE TRANSGLUTAMINASE
ENZYME APPLICATION

PRISCILA FORMIGONI DIAS

MARIANA SABINO MARTINS

ADRIANA OGATA

PROF.ª ELISENA APARECIDA GUASTAFERRO SERAVALLI

b  presente trabalho teve como objetivo a aplicação da enzima
Transglutaminase no desenvolvimento do Queijo Quarg, um queijo mole, de
baixo rendimento, produzido de forma indireta por coagulação ácida. Os
resultados demonstraram que a aplicação da enzima promoveu melhora na
textura, redução da sinérese durante o armazenamento e aumento do
rendimento do processo. A Transglutaminase é uma transferase que catalisa a
polimerização de resíduos protéicos, formando ligações covalentes entre
Glutamina e Lisina.

g he object of this work is the application of the Transglutaminase enzyme
in the Quarg Cheese development which is a low yielding, soft cheese,
produced indirectly by acid coagulation. The results showed that the enzyme
application improved the texture, with less syneresis during shelf life and
increasing the yield in the process. The Transglutaminase is an enzyme that
catalyses the polymerization of protein residues forming a crosslink between
glutamine and lysine.
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PÃO FRANCÊS COM FIBRA SOLÚVEL

FRENCH BREAD WITH SOLUBLE FIBER

X ste trabalho consiste no desenvolvimento de um pão francês com
acréscimo de farinha de aveia, e a substituição de uma porcentagem de farinha
de trigo, com o objetivo de se conseguir uma porcentagem de fibra solúvel no
pão que supra a necessidade de 25% da ingestão diária recomendada ao ser
humano – 0,750 g de fibra solúvel por dia.

Estudos comprovam que 3 g de fibra solúvel por dia reduzem as possibilidades
de câncer, problemas cardíacos, mau funcionamento do trato intestinal, alta
taxa do colesterol no sangue, ajudam a sintetizar a vitamina D, os hormônios
sexuais e favorecem a fabricação de ácidos biliares.

Foram testadas variações de formulações com maior e menor teores de fibra
solúvel e realizou-se uma análise sensorial para verificar a preferência e a
aceitação do produto final pelo consumidor.

Os resultados foram favoráveis, não existindo diferença significativa de 5%
entre as três amostras avaliadas em relação ao sabor. No item aparência não
existe diferença significativa de 5% entre as duas amostras de pão francês com
fibra. Existe apenas diferença entre os pães com aveia e o pão francês-padrão.

ROGÉRIO CALDEIRA DE ANDRADA

PROF.ª ROSAMARIA DA RÉ

g he purpose of this project is to develop a French bread adding oat flour
as a substitute for part of the wheat flour, in order to get a percentage of
soluble fiber in the bread, that will supply 25% of a human daily need. That is
0.750 g of soluble fiber a day.

According to surveys, 3 g of soluble fiber a day reduce the chances of cancer,
heart diseases, mal function of the intestinal tract, reduction of the blood
cholesterol rate, help to synthesize vitamin D, sexual hormones and favor bile
acid production.

Variations of the soluble fiber quantity in the formula and a sensorial analysis
were performed in order to verify the customer’s preference for the final
product.

The results were very satisfactory with no significant difference at the 5 % level
among the three evaluated samples. A difference does occur between the
breads with soluble fiber and the standard French bread.
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PROJETO INDUSTRIAL DE UMA PLANTA
DE PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ

AN INDUSTRIAL PROJECT FOR A MILK
POWDER PLANT

RAQUEL FERREIRA DE CASTRO

ADRIANO MIRANDA PERELHAL

ALINE ALBERTI SEN

PROF. TAH WUN SONG

X xiste uma grande freqüência, na Engenharia de Alimentos, de
publicações voltadas para a área tecnológica. Isso implica a preocupação em se
estudarem aspectos da Engenharia de Processos.

No presente trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica a respeito da produção
de leite em pó, incluindo-se todas as operações unitárias envolvidas. Assim,
desenvolveu-se um projeto básico de uma planta de produção de leite em pó
com diagrama de blocos, fluxograma de processo, planta geral das unidades de
produção e distribuição, lista de equipamentos, entre outros.

g here are many publications related to process engineering aspects in
Food Engineering. In the present work, a bibliographical review was made
concerning milk powder production. A basic design of an industrial plant was
developed, consisting of a block diagram, a process flow sheet, production and
distribution plant and equipment list, among others.

SUBSTITUIÇÃO DE QUEIJO POR ANÁLOGO
EM PÃO DE QUEIJO ESCALDADO

SUBSTITUTION OF CHEESE BY AN ANALOGOUS
PRODUCT IN SCALDED CHEESE BREAD

ANA CAROLINA PIMENTEL TELES DE SOUZA

SABRINA BARROS DE MATTOS CORRÊA

LILIANE ZUCCHELLI

ANTONIO AUGUSTO MENEZES MANEIRA

PROF.ª ROSAMARIA DA RE

a este estudo buscou-se desenvolver uma formulação de pão de queijo
escaldado congelado com substituição de queijo por análogo, visando reduzir
o preço do produto final e possibilitar o atendimento desse mercado com uma
matéria-prima de qualidade e fornecimento constantes ao longo de todo
o ano.

O pão de queijo assim produzido foi avaliado sensorialmente, visando verificar
a aceitabilidade do produto pelo consumidor.

T  cheese bread freeze formulation and scalded with the cheese partially
substituted by a similar product was developed with the aim of reducing the
price of the final product and maintaining a constant supply of quality raw
material throughout the year.

The “substitute cheese bread” was tested by sensorial analysis to evaluate
the acceptability of the product by the consumer.
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CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

\ n defining the subject for the Senior Thesis Work, the Civil Engineering
students presented an inclination to choose the types of work which are in
evidence in the media. It is what was observed on the occasion of the
inauguration of the descending stretch of the highway of “Rodovia dos
Imigrantes”. Three teams adopted themes related to works of art, mentioning
the constructive processes such as pushed segments, the successive cantilever
method and the main structure made up of pre molded pre-stressed beams.

The lack of electric energy brought about a long drought that reduced
water levels in the main reservoirs in the country. This gave origin to the
subject looking at the cost benefit of a “Small Hydroelectric Power Plants”
developed by a group of students.

Subjects already approached in previous years such as “High Performance
Concrete” had its study continued, this time through a portico submitted
to resistance tests in a competition held by university students during
the IBRACON Congress.

The question of basic sanitation was remembered in another project that
researched the current system of sewerage systems in the São Paulo
Metropolitan region.

The housing problem was approached by students interested in the social
question, in an broad study that went from the division of land into plots
to the designing of an economical type-house for low-income families.
The technological advance in construction was evaluated under the subject
of “Intelligent Buildings” with the description of the benefits afforded by
the application of electronic security control, the functioning of elevators,
a cooling system, a system of communication, etc.

All teams made up of 3 to 5 students developed their work under the advisory
of Professors specialized in the chosen areas. Finally, each project was
evaluated by the examining committee made up of the advisor and two
more Professors and the work shown in the exposition called EUREKA 2002.

PROF.  IGNÁCIO TADAYOSHI MORIGUCHI
Department of Civil and Environmental Engineering



29

CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

29

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

T o definir o tema para o Trabalho de Graduação, os alunos da
Engenharia Civil apresentam uma tendência para escolher o tipo de obras
em destaque na mídia. É o que se observou na ocasião da inauguração da
pista descendente da Rodovia dos Imigrantes. Três equipes adotaram
temas relacionados com obras de arte, abordando os processos
construtivos como tabuleiro empurrado, método de balanço sucessivo e
estrutura principal constituída de vigas protendidas pré-moldadas.

A carência de energia elétrica provocada pela estiagem prolongada, que
acarretou redução de nível d’água nas principais represas do país, deu
origem ao tema “Pequenas Centrais Hidrelétricas, visando custo/benefício”
desenvolvido por um grupo de alunos.

Temas, já abordados em anos anteriores, como Concreto de Alto
Desempenho tiveram o estudo continuado, desta vez, através do pórtico
submetido a testes de resistência num concurso entre universitários
realizado durante o congresso do IBRACON.

A questão do saneamento básico foi lembrada num outro trabalho que
pesquisou o sistema atual de tratamento de esgotos na região
metropolitana de São Paulo.

O problema da moradia foi abordado por alunos interessados na questão
social, num estudo abrangente que contemplou desde o loteamento até
a elaboração de um tipo de casa econômica para famílias de baixa renda.
O avanço da tecnologia em construção foi avaliado sob o tema “Edifícios
Inteligentes” com a descrição dos benefícios proporcionados pela aplicação
da eletrônica no controle da segurança, do funcionamento de elevadores,
do sistema de refrigeração de ambiente, do sistema de comunicação etc.

Todas equipes constituídas de 3 a 5 alunos desenvolveram seus trabalhos
com a orientação de professores especializados nos temas escolhidos. No
final, cada trabalho foi avaliado por uma banca constituída pelo orientador
e mais dois professores, e exposto na feira denominada EUREKA 2002.

PROF.  IGNÁCIO TADAYOSHI MORIGUCHI
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental



30

CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

30 A QUESTÃO DA GERÊNCIA PARTICIPATIVA COMO FORMA DE MELHORAR
OS RESULTADOS DO EMPREENDIMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

THE QUESTION OF PARTICIPATIVE MANAGEMENT AS A MEANS
OF IMPROVING RESULTS OF A CIVIL ENGINEERING ENTERPRISE

X ste trabalho é um estudo sobre o elemento principal das empresas: o
homem. O homem interpreta o mundo e interage com a realidade física e social
em que está inserido a partir de valores, princípios e concepções.

Uma das principais mudanças de comportamento ocorridas no último século
foi a de buscar um modelo econômico com base na repartição ideal de todos os
componentes dele.

O que é Gerenciamento Participativo? É a repartição de lucros e resultados
pelos integrantes de uma empresa?

Achávamos isso também. Porém, após lerem este trabalho, verão que a
repartição de lucros é apenas uma das conseqüências do G.P.

O G.P. é algo como o caminho entre o socialismo e o capitalismo, com o usufruto
de tudo o que cada um possui de melhor.

Pretendemos, com este trabalho, abrir uma discussão sobre valores e
concepções de empresas e a forma como seus integrantes entendem.

Analisando especificamente o mercado de engenharia civil, veremos que o
crescimento e a perpetuidade das grandes construtoras estão diretamente
ligados à adoção do Gerenciamento Participativo.

g his work is a study concerning the principal corporate element: man.
He interprets the world and interacts with physical and social reality in which he
is inserted based on values principles and concepts.

One of the main behavioral changes that have occurred in the last century was the
search for an economic model based on the sharing of all its components.

What is Participative Management? Is it the sharing of profits and among the
participants of a company?

We used to think this too. However, after reading this work it will be seen that the
sharing of profits is only one of the consequences of Participative Management.

Participative Management is something like the way between socialism and
capitalism with the benefits of the best that each one can offer.

We intend with this work to open a discussion concerning values and concept
of companies and how their participants understand this

Specifically analyzing the civil engineering market, we shall see that the growth
and endurance of the great construction companies are directly related to the
adoption of Participative Management.

IVAN JOSÉ BERNUCCI FILHO

RODRIGO LUIZ SANCHEZ

PEDRO LUIS VICENZI STRUFALDI

PEDRO MOREIRA DE SOUZA E SILVA

PROF. MARIO EDUARDO PASSEROTTI
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DOUGLAS AJAJ

DOUGLAS MARCELO GALVES REIA

EMILIANA MEDAUAR

LUCIANA GOMES BEBER

ROBERTO KAZUO MATSUSHIMA FILHO

PROF. MARIO EDUARDO PASSEROTTI

T s atribuições de um engenheiro vêm aumentando com o passar dos
tempos e, cada vez mais, os engenheiros precisam agregar aos seus valores mais
conhecimentos para que tudo saia conforme planejado numa construção.

Neste trabalho, mostramos uma parte a que um engenheiro civil não tem
dado muita ênfase, porém é de fundamental importância para o bom
funcionamento de um edifício, incluindo todas as suas partes constituintes.

Mostraremos, a seguir, dois tipos diferentes de conceitos para edifícios
inteligentes: Sistemas Inteligentes de Construção e a “Inteligência” dos Edifícios.

Nossa abordagem maior se dará no que envolve a inteligência dos edifícios,
com todos os sistemas constituintes de uma automação predial e os inúmeros
recursos que podem ser utilizados.

 Abordaremos os sistemas de ar -condicionado, gerenciamento de água e
energia, elevadores, sistemas de segurança, iluminação, sistema de combate a
incêndio e manutenção de um edifício, sempre com vistas aos conceitos de
economia para o usuário e seu conforto.

g hroughout the last decades the assignments of an engineer have increased,
and the new engineers have to aggregate much more knowledge than they did
in the past, so that every activity related to construction can turn out as planned.

In this work we deal with a topic that has not been given much attention by the
Civil Engineer, but is of fundamental importance for the good functioning of a
building process including all the systems and equipment involved.

Two different concepts for an intelligent building are shown, which are: Intelligent
Construction System and the “Intelligence” of a building.

We tried to show all the parts related to the intelligence of a building that make up
the automation system and the many resources used in a high technology
construction.

We will show the various operation systems involved, which include: air
conditioning, water and energy management, security, lighting, fire prevention and
maintenance of a building, always emphasizing concepts of economy and
maximum comfort for its users.

EDIFÍCIOS INTELIGENTES: O FUTURO
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

INTELLIGENT BUILDINGS: THE FUTURE
OF CIVIL CONSTRUCTION

ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA
DO EMPREENDIMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

AN ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF AN
ENTERPRISE IN CIVIL CONSTRUCTION

NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA NETO

JULIANO RODRIGUES SANCHEZ BAETA

DENISE MEDAUAR

FLAVIO GATTAZ

RODRIGO AMADIO PIQUE

PROF. MARIO EDUARDO PASSEROTTI

a este trabalho demonstramos que, por meio de um profundo
conhecimento das fases do empreendimento, de seu correto planejamento e
gerenciamento estratégico, passando por todas as fases até sua entrega,
consegue-se que seus objetivos sejam atingidos dentro dos prazos e metas
estabelecidos, tornando-se um empreendimento viável.

Abordamos inicialmente o estudo da viabilidade econômica, de maneira ampla,
do setor da construção civil. Nos derradeiros capítulos, demos ênfase ao estudo
de galpões industriais e, por fim, fizemos um estudo comparativo entre elas.
Com ele, pudemos determinar os aspectos principais a serem estudados
antecipadamente, os cuidados a serem tomados para otimização dos lucros e
prazos e, por fim, verificamos quais as atuais tendências do mercado nesse
setor da construção civil.

g his work demonstrates that with a thorough knowledge of all the phases
involved in the correct planning and strategic management, continuing on to all
the stages up to the final delivery, it is possible to achieve objectives within an
established time frame, resulting in an economically feasible enterprise.

We initially approach the study of the economic feasibility on a broader range in
the civil construction sector. In the latter chapters emphasis is given to the building
of industrial sheds and a comparative study is made of the main aspects to be
studied beforehand. Attention is given to the necessary care for the optimization of
profits and time schedules. Finally, we verified what were the current market
tendencies in this sector of civil construction.
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FABÍOLA RODRIGUEZ DE VITRO

FLAVIA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA

MARIA CAROLINA PEREIRA PASSARO

KAREN GONÇALVES DA FONSECA

PROF. MÁRCIO JOAQUIM ESTÉFANO DE OLIVEIRA

PROF.ª CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

a este trabalho apresenta-se a história do concreto de alto desempenho
e os materiais que o compõem.

O uso do concreto de alto desempenho, no início da sua existência, restringia-se
apenas a colunas e pilares de edifícios altos, porém sua utilização vem
crescendo cada vez mais, tanto na diversidade como no volume.

A densa microestrutura do CAD, além de conferir-lhe alta resistência, reduz a
permeabilidade, o que resulta numa durabilidade mais elevada do que a do
concreto convencional. Entretanto o concreto de alto desempenho exige uma
atenção maior, curado de forma adequada, para apresentar o desempenho
esperado.

Os procedimentos dos ensaios devem ser rigorosos e neste trabalho se
apresentam resultados dos materiais, isoladamente, e do CAD. Além desses,
também os resultados de ensaios com concreto convencional e de concreto de
alto desempenho, para simples comparação.

Também demonstra-se um ensaio num pórtico de concreto armado de alto
desempenho para cálculo da energia acumulada por meio de choque, que não
é especificado pela ABNT, porém gera grande repercussão dentro dos
congressos de concreto.

O concreto de alto desempenho não é barato nem pode ser feito por qualquer
um. Ao contrário, ele está-se tornando um material de engenharia de alta
tecnologia, cujas propriedades, desempenho e possibilidades continuam a
encantar seus adeptos.

g his work will show the history of High Performance Concrete and the
materials it is made of.

In the beginning, High Performance Concrete was used only in columns and pillars
of tall buildings, however its utilization is currently expanding into other areas in
both diversity and volume.

The dense microstructure affords high resistance and reduces permeability that
results in excellent durability, which is better than conventional concrete. However,
High Performance Concrete needs greater attention and needs to be properly cured
to present the expected performance.

ESTUDO DO CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

A STUDY OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE
PATOLOGIA EM PONTES E VIADUTOS
DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO
E METODOLOGIA DE RECUPERAÇÃO

PATHOLOGY IN REINFORCED AND
PRESTRESSED CONCRETE BRIDGES, VIADUCT,
AND RECUPERATION METHODOLOGY

LEVI DOS SANTOS

MARCOS AGUIAR DE ALBUQUERQUE

MAGALI TORQUATO ALBUQUERQUE

MARCOS MONTENEGRO TOTH

MARCEL ATTILIO PRADO CAVALLINI

PROF. ZAFER JORGE JAMIL ELIAS ASSALI

X ste trabalho tem por objetivo mostrar as anomalias que ocorrem nas
obras de arte.

Apresentamos várias causas de irregularidades tais como falhas no projeto,
execução, utilização, manutenção, problemas causados pela atuação de agentes
externos, falta de manutenção periódica e deficiências de mão-de-obra.
A manifestação de todos esses problemas nos diversos elementos estruturais
também é analisada e ilustrada com figuras e fotografias.

Depois são apresentadas as técnicas de recuperação e reforço incluindo
aparelhos de apoio e elementos de fundações. Na seqüência, são analisados
vários casos de pontes e viadutos brasileiros com histórico, problemas
apresentados ao longo do tempo, pareceres, diagnósticos e recuperação.
Finalizando, aparecem planos de inspeção e conservação das obras de arte.

g his project has the object of showing the anomalies that occur in works of art
that are shown in constructions. Various causes of irregularities are presented such
as failures in the design, execution, utilization, maintenance; problems caused by
action of external elements, absence of periodic maintenance and deficiencies in
hand labor. The manifestation of all these problems in the various structural
elements is also analyzed and illustrated with figures and photographs.

Furthermore, techniques of recuperation and reinforcement are presented including
appliances for the support of elements in the foundations. Various cases of
historical Brazilian bridges and viaducts are analyzed with the problems they have
presented over a period of time with the given technical opinions, diagnosis and
recuperation. Finally, plans for inspection and conservation of works of art are
presented.
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PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

SMALL HYDROELECTRIC POWER STATIONS

RAFFAELLO LUIGI D’ANGELO COZZOLINO

DANIELA LOURENÇO BASÍLIO

ANDRÉ ARCHILHA DOS SANTOS FERREIRA

TATIANA FIQUEIREDO GARRIDO

RENATO DA SILVA GASPARINI

PROF. CELSO LUIZ FELIPINI

a este trabalho procurou-se abordar a implantação de uma Pequena
Central Hidrelétrica por meio de um estudo de caso na bacia do Rio Itariru na
região de Itanhaém.

Em primeira instância, foram utilizados como ferramenta dados geológicos,
meteorológicos, pluviométricos e fluviométricos com estudos de hidrologia
e conceitos de hidráulica.

Em seguida, foi feito um estudo do projeto por meio de dois arranjos
típicos que, com a primeira análise, pôde-se verificar a viabilidade do
empreendimento.

g his work tried to explore the concept of a Small Hydroelectric Power Station
(definitions, types and advantages) or its implantation through a case study in the
bay of the Itarirú River in the region of Itanhaém.

In the first place, studies were conducted on the basic geological elements,
meteorology, rainfall and the river basin, together with hydrology and hydraulic
concepts in the area in question.

Following this a study was made of a project with two different arrangements of
the dams comparing their load loss and produced energy, making it possible to
check their economic feasibility and business attractiveness.

PONTES SOBRE RIOS LARGOS COM
A UTILIZAÇÃO DE PRÉ-MOLDAGEM

BRIDGES OVER WIDE RIVERS
USING PRE-MOLDING

MARCCUS ROBERTO JOÃO VENEZIAN

JORGE TOPAL FILHO

GILBERTO TOPAL

FERNANDO RICARDO GUIRÃO

MARCOS PAULO MONTEIRO ROSA

PROF. ZAFER JORGE JAMIL ELIAS ASSALI

V om a necessidade de construção de Usinas Hidrelétricas na década de
1970, os reservatórios das barragens inutilizaram as pontes existentes
obrigando a construção de novas pontes com maior extensão. As Pontes Pré-
moldadas foram uma alternativa mais econômica e viável para vencer os
grandes vãos impostos pelas barragens. Este trabalho abrangeu a história
dessa metodologia de construção, os elementos constituintes desse tipo de
ponte, o processo construtivo de uma forma ampla nos dias atuais e o estudo
da viabilidade econômica de uma ponte fictícia que inclui alternativas de
tamanho de vigas, tipos de pilares e a opção de avanço de aterros.

j ith the need for construction of Hydro Electric Plants in the 70’s, the
reservoirs of dams made the existing bridges inoperative leading to the
construction of new bridges with larger extension. The use of Pre-Molded Bridges
were the most economic and feasible alternative to overcome the great span for
the dams. This work covered the history of this construction method, the elements
that make up this type of bridge, the building process and a study of the economic
feasibility using a fictitious bridge that includes alternative sizes of beams, different
types of pillars and the option of advance of land fillings.
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SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS E QUALIDADE DE VIDA
– A GESTÃO DE UM SISTEMA METROPOLITANO

SANITARY SEWER SYSTEMS AND THE QUALITY OF LIFE

– THE MANAGEMENT OF A METROPOLITAN SYSTEM

ALEXANDRE MATTOS APOSTOLOPOULOS

MARCELO PEREZ CABRAL

RODOLFO MODESTO BASÍLIO

PROF. MILTON SPENCER VERAS NETO

a este trabalho analisa-se o panorama do saneamento básico no Brasil,
descreve-se a situação do país e da Cidade de São Paulo, em termos de saúde
pública. Apresentam-se os problemas que a região metropolitana de São Paulo
enfrenta em relação ao esgoto sanitário e as conseqüências para o bem-estar
da população. Analisa-se o mérito social da questão, mostra-se como a
ocupação de área de proteção de mananciais, assim com a formação de favelas,
pode contribuir para o sistemas de coleta e tratamento de esgotos.

Destacam-se, também, as influências do despejo de efluentes industriais na
eficiência dos tratamentos de esgoto pelas Estação de Tratamento de Esgoto –
ETEs e de que forma pode-se tentar minimizar e até cessar os despejos feitos
por indústrias clandestinas.

A proposta deste trabalho, portanto, consistiu em mostrar as principais
deficiências da gestão do sistema metropolitano de esgotos sanitários,
destacando-se a importância da educação ambiental para sua eficácia. Assim,
solucionando-se este problema, quais os benefícios diretos e indiretos para a
vida da população da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e que
exemplos podem ser tomados. Apresentam-se também alternativas para a
solução desses problemas que já se entendem por décadas e trazem tantos
dividendos para a população.

Constata-se que o crescimento não planejado, com o crescimento de favelas, foi
um dos pricipais obstáculos para dar acesso a 100% da população à coleta de
esgotos sanitários e a seu respectivo tratamento. Verifica-se que a falta de
verbas inviabiliza projetos complexos como os de saneamento básico que,
aliados às condições precárias da população, são ingredientes elementares para
uma cidade desorganizada e doente.

Observa-se, também, como a falta de informação e de respeito da população
pode transformar a RMSP num esgoto a céu aberto, com problemas na coleta
de esgoto, despejos clandestinos e ilegais de esgoto sobre córregos e rios e
tratamento insuficiente para despoluir os principais rios da região.

Verifica-se que a falta de educação da população, de investimentos por parte
do governo e da iniciativa privada, de consciência ambiental, excesso de
desonestidade e crescimento não planejado de uma região tão grande como a
RMSP, geram uma imensa bomba-relógio, a ponto de explodir, trazendo o
crescimento de doenças e epidemias letais, queda na qualidade de vida,
aumento de desperdício com conseqüente saturação de nossos aterros e
poluição de nossas reservas de água subterrânea.

Essa situação de emergência em que se encontra a RMSP pode ser revertida,
desde que se invista nessa área, que se eduque a população e que se cobrem
dos governos atitudes mais rigorosas.

g his work analyzes the scenario of basic sanitation in Brazil; it describes the
country’s situation and the city of São Paulo, on the question of public health. It
presents the problems that the São Paulo metropolitan area faces with the
sewerage system and its consequence to the well being of the population. It
analyzes the social value of the question, it shows how the occupation of the
protected fountainhead area, and the formation of shantytown slums can
contribute to the collection and sewage treatment system.

It also points out the influence of the discharge of industrial effluents with regards
to the efficiency of the Sewerage Treatment Station, and what could be done to
minimize and even stop the discharges from the clandestine Industries.

The objective of this work is, however, to show the main deficiencies in the
management of the metropolitan sewerage system, pointing out the importance of
the environmental education, for a better solution. Thus solving this problem with
direct and indirect benefits to the well being of the population in the São Paulo
metropolitan area, and the examples that can be followed. It also presents
alternatives to the solution for these problems that have extended for decades and
that when resolved will bring many dividends to the population.

It was shown that the disorganized growth and the increase of shantytowns, was
one of the main obstacles to give the population 100% access to the sewerage
system. It shows that the lack of financial resources makes it impossible to implant
complex projects such as basic sanitation, that together with the precarious
conditions of the population are the basic ingredients for a disorganized and sick
town.

It was also observed how the lack of information and respect by the population
could transform the São Paulo Metropolitan area into an open-air sewer. Its
problems of sewage collection, clandestine and illegal sewer discharges into
streams and rivers, all contribute to this situation, together with the insufficient
treatment to unpollute the region’s main rivers.

The population’s low educational standards, the lack of government and private
investments, the absence of an environmental awareness, the disorganized growth,
turns this huge São Paulo region into a time bomb ready to explode. This will bring
more diseases, with negative effects on the quality of life, the increase of waste and
the consequent saturation of the sanitary landfills and the pollution of water
reserves.

This emergency situation that the Metropolitan area of São Paulo is now facing can
be reversed, if investments are made in this sector, if the population is given
adequate education and more rigorous attitudes are demanded from the
government.
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PROJETO DE PONTE CONSTRUÍDA PELO
MÉTODO DE BALANÇOS SUCESSIVOS

A PROJECT FOR BUILDING A BRIDGE USING
SUCCESSIVE CANTILEVERS

RAFAEL LEMES POYATOS

VADENIR DESENZI JÚNIOR

FÁBIO ROBERTO SELLMER

PROF. ZAFER JORGE JAMIL ELIAS ASSALI

a o desenvolvimento deste trabalho, a equipe preocupou-se em mostrar
a possibilidade da construção de pontes sem cimbramentos e com grandes
vãos, para não só se evitarem interrupções do tráfego mas também se
vencerem gabaritos muito altos e rios com velocidade elevada de escoamento.

O método foi analisado em detalhes, com destaque para a seu campo de
aplicação, o desenvolvimento do processo com suas variações e os
equipamentos utilizados. Outros aspectos de construção também foram
analisadas no trabalho, como as etapas de concretagem, protensão,
vantagens e desvantagens do método.

O objetivo neste trabalho foi o de servir como material de consulta inicial a
outros trabalhos sobre o assunto, descrevendo-se os vários passos
necessários para a implantação do método, pontes já executadas e um
estudo referente à construção do viaduto “Tereza Delta” (Rodovia Anchieta
– São Bernardo do Campo – SP – Brasil).

\ n the development of this work the group has tried to show the possibility of
building bridges without arches and with great spans, in order not only to avoid
interruptions of traffic but also to tackle high altitudes and very fast flowing rivers.

The cantilever method will be analyzed in detail, showing its field of application, the
process development with their variations, and the equipment used. Other aspects
of construction will also be emphasized in the work, such as stages in concreting,
pre-stressing, advantages and disadvantages of the method.

The work has the objective of serving as material for initial consultations to other
works on the subject. The many necessary steps to implement the method are
described, along with bridges already constructed and a study that refers to the
construction of the bridge “Tereza Delta” (Anchieta Highway – São Bernardo do
Campo – SP – Brazil).

SISTEMAS HABITACIONAIS POPULARES
(NA CIDADE DE MAUÁ)

POPULAR HOUSING SYSTEMS
(IN THE CITY OF MAUÁ)

EDER JOÃO LOMBARD ARTIGIANI

PETERSON GONÇALVES

BRUNO DE ALMEIDA MACHADO

RENATA PEIXOTO DAINESE

PROF.ª ELIZABETH MONTEFUSCO LOPES

b  rápido crescimento das cidades da grande São Paulo gerou problemas,
tais como a ocupação indevida do solo, carência de sistemas de infra-estrutura,
como: saneamento básico, energia elétrica, coleta de lixo e transporte coletivo.

Numa tentativa de reduzir esses problemas, torna-se necessária uma política
de habitação racionalizada para se otimizarem os recursos disponíveis, como:
as áreas disponíveis, mão-de-obra existente, métodos construtivos e propostas
de financiamento.

Visando ao entendimento de maneira mais direcionada, nosso trabalho
enfocou a cidade de Mauá como exemplo da urbanização acelerada e não
elaborada.

O município apresenta uma legislação habitacional que favorece a população
de baixa renda a se deslocar de áreas de risco para áreas com infra-estrutura
adequada.

g he fast growth of cities in the greater São Paulo area has generated problems
such as improper ground occupation, lack of infrastructure in basic sanitation,
electric energy, garbage collection and public transport.

As an attempt to reduce these problems, a rationalized housing policy becomes
necessary in order to optimize resources, such as: available areas, existing man-
power, construction methods and financing proposals.

Aiming to reach an understanding in a more direct way, the work focused on the
city of Mauá as an example of accelerated and disorganized urbanization. The local
authorities present a housing legislation that favors the dislocation of the low-
income population from areas of risk to those with an adequate infrastructure.
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ELECTRICAL ENGINEERING

\ t is common knowledge that Electrical Engineering has evolved at a
great pace. Its creations permeate our lives and it is natural and
understandable that people are not even aware of it. However, a few
minutes of reflection will render its true value.

It is in this context that the challenge of teaching Engineering is portrayed:
how to form (and not just inform) a student with responsibility in a period
of five to six years to qualify him for activities in such a dynamic area.

The temptation to present him with only the most recent technologies
would result in failure; the consensus of the educators in the area is precisely
to teach how to think and organize ideas, how to analyze problems, how to
come up with creative solutions and how to lean on your own before
becoming part of a team. Thus a firm foundation is established to give firm
support for the full exercise of Engineering.

The establishment of this foundation is the main objective of Mauá School
of Engineering. Its Electrical Engineering course further offers the student
the opportunity to chose areas directed to his field of personal interest
when opting for one of the four emphases: Power, Computer Science,
Telecommunications and Electronics. In each one there is a progressive
specialization right up to the end.

In the last year there are courses which are planned so as to be able to
modify their contents according to the more urgent demands of the work
market, reflecting the needs of the students in the beginning of their
professions or in Supervised Apprenticeships.

Important aspects such as teamwork are specially emphasized with the
accomplishment of the Senior Thesis Works, during the last year of the
course. The following pages show the variety of carried out projects which
attempt to reproduce, even though in an academic atmosphere, the study
activities and integrated projects normally conducted as a team, such as
those frequently encountered in the professional environment into which
the recently graduated professional will be entering.

PROF.  EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA
Electrical Engineering Department
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ENGENHARIA ELÉTRICA

ñ  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 ao aluno, ainda, a oportunidade
de escolher áreas mais voltadas para o seu campo de interesse pessoal,
quando 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 modificado
em função das demandas mais urgentes do mercado de trabalho, refletido
nas necessidades dos alunos em suas iniciações profissionais e em Estágios
Supervisionados.

Aspectos importantes como trabalho em equipe são particularmente
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 recém-formado profissional.

PROF.  EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA
Departamento de Engenharia Elétrica
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ELETRÔNICA

ELECTRONICS

ANÁLISE DE SINAIS ELÉTRICOS DO CÉREBRO
UTILIZANDO UM EEG SIMPLIFICADO

ANALYSES OF ELECTRICAL
BRAIN SIGNALS USING A SIMPLIFIED EEG

ARACELLI LEITE COELHO

LEANDRO TODISCO

PROF. AUGUSTO CARLOS PAVÃO

a este trabalho descreve-se um circuito capaz de captar sinais
bioelétricos em um canal (exp. Eletroencefalograma – EEG), com o emprego de
três estágios de amplificação e filtragem analógica.

O primeiro estágio de amplificação constituiu-se de um amplificador
diferencial com alta impedância de entrada, alta rejeição a ruído e com
capacidade de amplificar sinais entre 10 a 100 â V. Os segundo e terceiro
estágios são de simples amplificação.

O filtro é do tipo Chebyshev, passa faixa de sexta ordem e ripple de 2dB, com a
finalidade de captar as ondas alfa.

g his work presents a circuit capable of recording bioelectrical signals in
one channel (e.g., EEG), using 3 stages of amplification and an analog filter.

The first stage of amplification has a differential amplifier with high input
impedance, high noise rejection, and it must be capable of amplifying input
signals between 10 to 100 â V. The second and third stages have a simple
amplification.

The filter is of the Chebyshev type, sixth order band pass and 2dB ripple, with
the scope of receiving alpha waves.

AQUISIÇÃO E TRATAMENTO
DE SINAIS EM PCs

ACQUISITION AND TREATMENT
OF SIGNALS IN PC’s

MÁRCIO ROGÉRIO UHLE

GUSTAVO HENRIQUE PERIN

FABIANO GONÇALVES

FÁBIO FRANZOTTI

FÁBIO SILVA SALGUEIRO

ALEXANDRE MOYA

PROF. JÚLIO CESAR LUCCHI

c rojeto desenvolvido com o propósito de adquirir e tratar sinais externos
de áudio num PC utilizando como porta de entrada a interface USB (Universal
Serial BUS). A aquisição, a conversão do sinal de áudio analógico em sinal
digital e a transferência de dados para o PC é feita por meio de Hardware
baseado no USB CODEC Philips UDA1325OS/N105 que possui interface USB e
cuja programação é feita pelo Software UniCoDes v1.90

©
 1999-2002 disponível

gratuitamente no site www.philipssemiconductors.com.

O tratamento do sinal de áudio é feito pela aplicação de técnicas de
processamento digital de sinais, assim inseridos os efeitos sonoros como filtros
digitais, controle de volume, eco, entre outros, num aplicativo desenvolvido em
Visual Basic. Como exemplo de aplicação podemos citar a gravação de um sinal
proveniente de um toca-discos (RIAA) e gerarmos uma cópia desse sinal
digitalizado num disco compacto (CD).

g his project was developed in order to acquire an external audio signal
and treat it in a Personal Computer using the USB interface as the input port.
The acquisition, the analog to digital signal conversion and the data transfer to
the PC are performed by the hardware based on the USB CODEC UDA1325PS/
N106 from Philips which already has the USB interface and is programmed by
UniCodes v1.90 software available in Philips’s web site
www.philpssemiconductors.com.

The digital audio treatment is done by applying digital signal processing
techniques and enables all the audio effects insertion (like digital filters,
volume control, echo, among others) by a Visual Basic designed software. As an
application example we can mention the record and digitalization of an audio
signal from a Long Play (LP) into a compact disc (CD).
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ARMAZENADOR DIGITAL PORTÁTIL

A PORTABLE DIGITAL MEMORY STORAGE

WILLIAN TRINDADE GAGLIONI

DANIEL FERNANDES THEOPHILO DE A. PIRES

ROGERIO BRAGATTO CUENCA

PROF. JOSÉ CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

X ste projeto tem o intuito de gerar uma forma de controle genérica para
as memórias da família Compact Flash. Essas memórias são muito utilizadas
atualmente pela capacidade de se adaptarem a vários ambientes, por serem de
dimensões reduzidas, terem alta capacidade de armazenamento e oferecerem
grande resistência a choques eletromecânicos. Uma grande vantagem no uso
dessas memórias é a capacidade de poder usar qualquer modelo da família no
programa criado, pois a memória possui dispositivos que geram uma certa
transparência ao usuário e ao próprio desenvolvedor.

g his Project intends to generate a generic control protocol for the compact
Flash memory Family. These types of memories are very useful nowadays for
many applications because of their capability of adaptation in several
environments, reduced dimensions, high storage capacity and great resistance
to shock hazards. Another great advantage of these types of memories is that
one can use any model of the compact Flash Family in applications, thanks to
the memory single chip controller that creates a certain transparency for the
user and even the developer.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL COM O USO
DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

INDUSTRIAL AUTOMATION UTILIZING DIGITAL
IMAGE PROCESSING

CLÁUDIO FERNANDO REBOLLO DA SILVA

CLEBER ALVES SARMENTO

RENATA LISA RODRIGUES

PROF. EDUARDO NADALETO DA MATTA

b  projeto tem por finalidade controlar uma linha de produção, cujo foco
principal é o processamento de imagem.

A imagem é capturada por uma câmera digital (ligada ao computador com
saída USB). Foi elaborado um programa de computador, com a linguagem
DELPHI, para fazer todo o processamento da imagem digitalizada. Esta, por sua
vez, foi capturada e convertida numa matriz que contém a informação da cor
de cada pixel. Essa matriz será armazenada na memória do computador e o
processamento terá como base a verificação dos níveis RGB de cada pixel da
matriz armazenada.

A partir desse processamento, os resultados obtidos são comparados aos
valores pré-definidos (armazenados em banco de dados), para que o programa
decida o que fazer com a peça analisada. Essa decisão será informada ao
sistema a partir dos atuadores ligados à porta paralela do computador. Para
isso, foi projetado um HARDWARE (DRIVER), que atua entre os componentes de
campo (sensores e atuadores) e a porta paralela do computador.

A interface homem-máquina (IHM) desenvolvida é amigável e de fácil
compreensão. Ela foi desenvolvida visando a aplicações diversas.

g he object of this project is to control a production line utilizing image
processing as its main focus.

This image is captured on a digital camera (linked to a computer through a USB
exit). A computer program was prepared using DELPHI language to make all
the digital image processing. This is captured and converted to a matrix that
contains all the color information for each pixel. The matrix is stored on the
computer memory and the processing will be based on the verification of the
RGB level of each pixel of the stored matrix.

Based on this process the results obtained are compared with the predefined
values (stored in a data bank) so that the program may decide what to do with
the analyzed part. This decision will be input to the system through the
actuators connected to the parallel port of the computer. To accomplish this a
HARDWARE (DRIVER), was designed that interfaces between the components
in the field (sensors and actuators) and the computer’s parallel port.

The developed interface man-machine is friendly and easily understood having
been developed for various other applications.
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AUTOMATIZAÇÃO NO ENSAIO DE ANTENAS

AUTOMATION IN ANTENNA TESTS

 g his antenna automatization test project intends in the first instance, to
make easier the tests run by the Electrical Engineering Department of “Mauá
School of Engineering” in their survey of characteristics of antennas, such as the
directivity and gain. As a result it is also expected to achieve greater reliability,
agility and overall better results.

Up to now at least two people were needed to execute the test, under
unsatisfactory conditions, which introduced errors due to the manual
adjustments of an antenna’s position and probable errors in the readings of
equipment. Now one person alone can do the test, and with a PC control and
monitor all the process variables. The main idea was to automate a mast in
all its movements, and to control a signal generator and spectrum analyzer
in order to control and register the involved signals. It was also intended to
control the movements of another mast, if possible, which would be the
reference antenna. To help in the development of the project, a prototype
mast was built in order to execute the intermediary and final tests of the
proposed system.

MARCO AURÉLIO CAMARGO

LUCIANO PORTELA DOS SANTOS

MARCOS RODRIGUES FERNANDES

MARCELO PORTO TREVIZAN

EDUARDO CESTARI

PROF. AUGUSTO CARLOS PAVÃO

X ste trabalho de automatização do ensaio de antenas visa, num
primeiro momento, facilitar os ensaios executados na “Escola de Engenharia
Mauá” pelo Departamento de Engenharia Elétrica, para o levantamento das
características das antenas, como a diretividade e o ganho. Conseqüentemente,
espera-se também a obtenção de maior confiabilidade, agilidade e a
possibilidade de melhor tratamento dos resultados.

Anteriormente, eram necessárias pelo menos duas pessoas para a execução
do ensaio, em conições não satisfatórias, que eram levadas a erros devido a
ajustes manuais de posição das antenas e a erros prováveis de leitura de
equipamentos. Agora apenas uma pessoa pode fazer o ensaio e, por meio de
um PC, controlar e monitorar todas as variáveis do processo. A idéia principal
seria a de automatizar um mastro em todos os seus movimentos, controlar
um gerador de sinais e um analisador de espectros, e a aquisição dos sinais
envolvidos. Se fosse possível, também controlar os movimentos de um outro
mastro que seria o da antena de referência. Para auxiliar o desenvolvimento
do projeto, foi construido um protótipo do mastro e, por meio desse,
realizaram-se os testes intermediários e finais do sistema proposto.
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CAPTURA DE MOVIMENTOS PARA ANIMAÇÃO POR COMPUTADOR

CAPTURE OF ANIMATED CHARACTERS THROUGH A COMPUTER

CAMILA AUTER PASCHINI

ARMINDO RAMOS DA FONTE JUNIOR

PROF. CLÓVIS FISCHER

W esde as primeiras animações desenvolvidas no mundo, existe a
necessidade de aproximar movimentos criados artificialmente, seja por
meio de desenhos (animação tradicional), seja por personagens criados no
computador ou qualquer outra forma de animação, para representar os
movimentos reais humanos. Assim, a tecnologia de animação começou a
ser desenvolvida e está-se tornando cada vez mais aprimorada, resultando
em movimentos cada vez mais próximos da realidade.

A Captura de Movimentos vem oferecer uma maneira rápida de se obterem
movimentos suaves e próximos da realidade, uma vez que se utiliza
diretamente dos próprios movimentos humanos para se animar uma
personagem virtual.

Essa técnica ainda não substitui o animador, que é necessário para
retoques de animação, tais como: fazer com que a personagem pisque,
animar o cabelo e as roupas, retocar a animação de pés e mãos etc.

A utilização de técnicas de captura de movimento para animação por
computador vem-se tornando cada vez mais difundida em todo mundo e,
mesmo assim, ainda não existe um grande número de empresas capazes de
oferecer esse serviço. O Brasil já se utiliza dessas técnicas em larga escala,
principalmente em publicidade, contratando empresas de outros países, pois
não há estúdios de captura de movimentos em nosso País, embora os
melhores modeladores e animadores do mundo sejam brasileiros.

f ince the first animated creations there is a need for making
artificially created characters to move more like human beings, whether
they are cartoons (traditional animation), or computer modeled
characters, or created by any other form of animation. This has led to the
development of animation technology which is constantly improving,
resulting in movements that are very close to reality.

The Capture of Movements offers a quick way to obtain smooth and real
motion, for it uses real human movements directly to animate a virtual
character.

This technique does not substitute the animator, which is still needed for
final touches such as: making the character blink, animating the hair and
clothing, adjustments in feet and hand movements, etc.

Motion creation techniques have been spreading the world over, and even
so there are few companies able to offer this kind of service. Brazil has
been using a great amount of such techniques, especially on TV
commercials, and up to now, has had to hire companies from other
countries, since Brazil has no motion creation studios, even though the
best animators and 3D modelers in the world are Brazilians.
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CLASSIFICAÇÃO DE OBJETOS COM O EMPREGO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

THE CLASSIFICATION OF OBJECTS EMPLOYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES

AMAURY MACHI JUNIOR

EDUARDO TERUO IZUMI

ALEXANDRE SUN YI LIANG

RENATA DE OLIVEIRA MARTINS

ANDRÉ ALIBERTI

PROF. ARNALDO MEGRICH

“e edes neurais são sofisticados métodos computacionais, ou
algoritmos, que imitam a forma como o cérebro processa informações. “ afirma
Zsolt Kovács, professor de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo.
Sua principal característica é a capacidade de aprendizado. As redes neurais
conseguem conhecer padrões, extrair irregularidades e detectar relações
subjacentes num conjunto de dados aparentemente desconexos.

Hoje em dia, a inteligência artificial está em bancos e operadoras de cartão
de crédito, para a detecção de fraudes; em fábricas, na manufatura para
controle de processos industriais; no veículo-robô Sojouner, levado pela
sonda Pathfinder até Marte em 1997; no reconhecinmento da escrita dos
computadores de mão Palm. No clipe de papel animado do Office, da
Microsoft, que ajuda o usuário em algumas tarefas; no supercomputador que
venceu um campeão mundial de xadrez.

A inteligência artificial pode facilitar várias atividades do homem. O objetivo
deste projeto é o de automatizar a separação de cartas por meio de Redes
Neurais. Essa aplicação está baseada no reconhecimento do número de uma
carta (como no Código de Endereçamento Postal).

O processo começa quando a carta é colocada numa esteira que a leva a uma
câmera digital. A carta é digitalizada num arquivo e a imagem resultante é
analisada por uma rede neural para determinar que número (que representa
um código postal) nela está impresso. De acordo com o destino, a carta é
separada em três caixas diferentes ou colocada numa outra, para as que não
forem reconhecidas. O processo reinicia e uma carta é trazida para ser
classificada pelo sistema.

“a eural Networks are sophisticated computational methods, or
algorithms, that imitate the brain in processing”, says Zsolt Kovács, professor of
Electrical Engineering at the São Paulo University. Its main characteristic is that
the software is capable of learning. Neural Networks are able to identify
standards, take out irregularities and detect any relationship with a whole
complex of apparently unconnected data.

Nowadays, Artificial Intelligence is found in banks and credit card operators, for
the detection of frauds; in factories, with manufacturing industrial process
control; in the robot Sojourner, carried by the Pathfinder up to March 1997; in
recognizing the hand-writing in portable computers like Palm; in animated aid
in the Microsoft Office that helps the user in some tasks; and in the
supercomputer that won the world chess championship.

Artificial Intelligence can facilitate many of man’s activities. The objective of
our project is to apply Neural Networks in the autonomous sorting process of
mail. This application is based on the recognition of numbers on an envelope
(ZIP CODE).

The process begins when the letter is placed on a conveyor mat which leads it
to a digital camera. The letter is scanned into a digital file and the resulting
image is analyzed by a Neural Network to determine what number
(representing a ZIP Code) is printed. According to its destination the letter is
separated into three different boxes or placed in a box for the unrecognized
numbers. The process restarts and another letter is brought to be classified by
the system.
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COMUNICAÇÃO DE DADOS POR RF UTILIZANDO
TECNOLOGIA BLUETOOTH

DATA COMMUNICATION THROUGH RADIO
FREQUENCY UTILIZING THE BLUETOOTH
TECHNOLOGY

BRUNO FUGA LAGROTERIA

MARCELO FRANCO

WALTER FILIANOTI GASPARINI

PROF. ÂNGELO EDUARDO BATTISTINI MARQUES

PROF. EVERSON DENIS

X ste trabalho de gradução tem por finalidade a implantação de uma
comunicação sem fio (Wireless) com o uso da tecnologia Bluetooh. Este projeto
será integrado ao TG. 02 (Monitoramento de Vazão por meio de termopares),
que será o trabalho responsável pela aquisição de dados de um processo
químico por sensores de temperatura (Termopares). Em seguida, esses dados
serão enviados a um microcontrolador, que mostrará num display os valores
monitorados.

O Trabalho de Graduação relatado será responsável por enviar os dados do
microcontrolador ao módulo bluetooth e por fazer a transmissão por wireless a
um outro módulo conectado a um computador (PC) ou um laptop.

g he object of this senior thesis work is to implement a wireless
communication system using the Bluetooth technology. This project will be
integrated with Senior Thesis Work 02 entitled “Monitoring Fluid Outflow
Through Thermocouples”, which will be the project responsible for acquiring
data from a chemical process through temperature sensors (Thermocouples)
sending this data to a micro-controller that will show the monitored values on
a display.

This Senior Thesis Work will in turn be responsible to send the data from the
micro-controller to the Bluetooth module making the transmission through a
wireless system to another module that will be connected to a computer (PC)
or laptop.

CASA INTELIGENTE

AN INTELLIGENT HOUSE

DENIS MARQUES GOMES DAS NEVES

JEFERSON BELLIERO

MAURÍCIO TAVARES TEVES

PÉRICLES PAULINO HENRIQUE IZAIAS

DENIS YUKIO SAKAMOTO

PROF. WÂNDERSON DE OLIVEIRA ASSIS

X ste trabalho objetivou o estudo e desenvolvimento de sistemas de
casas inteligentes, também conhecidos como automação residencial. Por meio
dela, as pessoas não mais se preocuparão com tarefas rotineiras como acender
e apagar as luzes ou abrir e trancar as portas.

Tudo isso exige que cada casa tenha uma poderosa rede de comunicação
doméstica que permitirá que todos os dipositivos automáticos se
comuniquem com velocidade e confiabilidade. Dentro desse “mundo”,
escolhemos focar nosso trabalho no desenvolvimento de uma rede que
utilizasse como meio de transmissão os mesmos cabos que transmitem a
energia elétrica, método conhecido como PLC, Power Line Comunication.
Entre as opções de tecnologia existentes, decidiu-se pelo CEBus que, por ter
normas abertas, pode proporcionar um campo de estudos e testes ao nosso
alcance.

g his Electrical Engineering senior thesis work described in this paper has
the main objective of studying an “intelligent house” system, also known as The
Home Automation System. With this process people do not need to bother
about common everyday activities like turning lights on and off, or manually
opening and locking doors and so on.

To implement this idea, it is necessary to have a powerful home network
communication system, that allows for a high speed and trustworthy
communication between the automatic devices. Within this scope the study
was focused on building a power line network that uses the electric power
network already installed in a house. This is called PLC (Power Line
Communication). Among all the different types of technologies available, the
CEBus technology was selected, since its standards are open to the public,
allowing for a field of study and tests within our team.
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COMUNICAÇÃO ENTRE CALCULADORAS HP E O COMPUTADOR

COMMUNICATION BETWEEN HP CALCULATORS AND COMPUTERS

KLEBER HORITA

JOÃO ROBERTO COSTA NICODEMO

REINALDO CHAMELETE DE SÁ

PROF. VITOR ALEX OLIVEIRA ALVES

T  finalidade deste projeto é a de estabelecer uma comunicação entre
uma ou mais calculadoras HP 48 série G com um microcomputador. Os dados
transmitidos/recebidos podem ser tratados tanto na calculadora como no
computador.

A idéia para este trabalho surgiu a partir de uma refeição num restaurante,
onde se percebeu ineficiência no método usado pelos garçons para a anotação
dos pedidos. Encontramos em nossa conta um número de itens superior ao que
havíamos realmente solicitado. Os garçons faziam suas anotações em pequenos
e desorganizados blocos de papéis, o que os levava a erros constantes nos
pedidos e nas contas. Por um custo baixo, esse erros podem ser eliminados e a
rapidez do tráfego de informações sem dúvida será muito superior ao método
até então utilizado por eles.

Resolvemos então, criar um método rápido, simples e confiável. Nele usaríamos
ferramentas existentes no mercado e com baixo custo.

Decidimos usar uma calculadora com um alto poder de processamento de
dados, um computador comum que qualquer departamento comercial possui e,
a partir daí, resolvemos criar soluções para a automatização das tarefas.

Além dessa aplicação escolhida para o desenvolvimento do projeto, vimos que
poderíamos fazer implantações em industrias. O controle de entrada e saída de
materiais poderia ser facilmente executado. Qualquer aplicação que necessite
de transferência de dados com segurança e alto poder de processamento nas
duas vias (computador e HP) pode servir-se do mesmo sistema.

g he objective of this project is to establish a communication between one
or more HP 48 G series calculators and a computer, with data transmitted or
received by the calculator as much as by the computer.

The idea for this project arose during a meal at a restaurant where we
witnessed the inefficient method used by the waiters to take the orders. Our
bill was higher than what we had actually ordered. The waiters took notes on
small, disorganized pieces of paper with consequent mistakes both in the
orders and the values.

By implementing a new method at low cost these mistakes could be avoided
and the flow of information would undoubtedly be far superior to the existing
process. We therefore decided to create a new, fast, simple and trustworthy
method in which we would use low cost tools existing on the market. It was
decided to use a calculator with a high data processing power, that can be
easily found on the market and common computer found in any commercial
department. Based on this, it was decided to create solutions for the
automatization of those tasks.

Besides this chosen application for development of the project, we realized
such a process could be used in industries. The control of entry and exit of
materials could be easily implemented. Any application that needs transfer of
data with security and high processing power using the two methods of
computer and HP calculators may be implemented.
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CONTROLE E MONITORAMENTO
RESIDENCIAL POR WAP

THE CONTROL AND MONITORING
OF A RESIDENCE USING WAP

RICARDO ABDALLA DOS SANTOS

FÁBIO ROCHA DE MELLO

ANDRÉ BRUMER

GUSTAVO FORGIARINI JEREZ

GUSTAVO BISI

PROF. VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR

X ste trabalho consiste em controlar e monitorar remotamente uma
residência com tecnologia WAP. Sua finalidade é a de desenvolver um
sistema que seja capaz de controlar e monitorar aparelhos eletrônicos,
eletrodomésticos, dispositivos de segurança etc, por meio de um telefone
celular, utilizando-se a ferramenta WAP.

Para realizar tal tarefa, os autores usaram um microcontrolador – Web Server
conectado à Internet (eZ80) que é a interface entre o usuário (celular) e o
sistema a ser controlado (lâmpadas, ventilador, portas etc.).

Foi utilizado este recente microcontrolador devido ao seu baixo custo e à
praticidade, já que ele possui todas as ferramentas necessárias para se
trabalhar com Internet.

g his Senior Thesis Work regards the controlling and monitoring of a house,
using WAP technology. The purpose is to develop a system, which can control
electronic equipment and improve the residential security, using the WAP
tools.

To accomplish these tasks, the authors used the eZ80 micro controller as the
interface between user and system. A small mock up will represent the house.

CONTROLE INDUSTRIAL MULTIVARIÁVEL

A MULTIVARIABLE INDUSTRIAL CONTROL

TATIANA FERREIRA RAFFAELLI

GISELLE JORGE JACINTO

LUCIANA ANDRÉA BORDINI

LEONARDO VIEIRA SERRANO

PROF. FABRIZIO LEONARDI

X ste projeto consiste em automatizar um sistema de controle de fluidos
por MatLab. Este sistema é um kit didático para simulação, em que o fluido de
trabalho é água destilada, o Process Control System (PCS), do fabricante Festo,
que controla a temperatura e o nível da água por meio de sensores e atuadores.
O controlador do PCS analisa os dados das leituras dos sensores, compara com
os setpoints previamente determinados e aciona os atuadores para que se
chegue aos valores desejados. Porém o PCS controla somente uma variável por
vez: ou a temperatura, ou o nível. Seria interessante fazer esse controle
simultaneamente e em tempo real; para tanto, não será mais utilizado o
controlador do PCS e será feito um controle pelo software Matlab, que agirá
diretamente sobre o PCS adquirindo os dados dos sensores, analisando-os e
acionando os atuadores para que se chegue aos valores dos setpoints
previamente determinados no MatLab.

O kit, assim automatizado, será utilizado a partir de 2003 na Pós-Graduação de
Controle e Automação onde será aproveitado não só da forma como está
configurado. O ideal é deixá-lo pronto, com todas as placas e hardwares
necessários, para serem feitas modificações e se desenvolverem até novas
formas de controle por meio de softwares.

g he project consists of the automation of a fluid control system through
Matlab. This system is a didactic kit for a simulation, where the process fluid is
distilled water. It is called a Process Control System (PCS), made by Festo, and
controls the temperature through sensors and actuators. The PCS’ controller
analyzes the data that the sensors read and compares it with the set points
previously determined. Then, it sets the actuators in motion in order to reach the
desired points. However, the PCS controls only one variable at a time, either the
temperature or the level. It would be interesting to control both simultaneously
and in real time. Thus the PCS’ controller would not be used any longer, with
control being done by the Matlab software, which will act directly on the PCS
taking data from the sensors, analyzing them and setting the actuators in motion
in order to reach the set points previously determined in Matlab.

The automated kit will be used in 2003 in the post-graduate courses of Control
and Automation, where it will be employed not only in its present form, but also
to make new controls through the software, using the hardware now in place.
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ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONTROLADA
POR FREQÜÊNCIA CARDÍACA

TREADMILL SPEED CONTROLLED
BY HEART RATE

THIAGO COELHO

JACQUES KEINER

CARLOS EDUARDO ROSALEM MACHADO

ALESSANDRO YUASSA

PROF. JOSÉ CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

a o projeto buscou-se elaborar um sistema de controle de velocidade de
uma esteira ergométrica por meio da freqüência cardíaca do usuário, utilizando
uma freqüência cardíaca-base, escolhida pelo usuário, que pode ser calculada
de acordo com sua idade e o tipo de exercício desejado.

Para tanto é necessário um medidor de freqüência instantânea, que mede a
freqüência cardíaca do usuário e transforma-a em pulsos de tensão, os quais
são enviados para um circuito de chaveamento, a fim de “preparar” o sinal para
o kit do microcontrolador AVR, que controla realmente o processo.

O microcontrolador, seguindo um programa elaborado, calcula a freqüência
cardíaca a partir do sinal vindo do medidor e compara este valor com a
freqüência-base ajustada pelo usuário, reduzindo a velocidade do motor. Se a
freqüência instantânea for maior que a freqüência-base (desejada) e,
analogamente, o microcontrolador aumenta a velocidade do motor da esteira
se a freqüência instantânea for menor que a desejada.

Realizando esse processo continuamente, a freqüência cardíaca do usuário manter-
se-á praticamente constante durante o período de seu exercício, permitindo a
realização de treinamentos específicos e obtendo-se melhores resultados.

g he object of this project is to develop a treadmill’s speed control system
according the user’s heart-rate, using a base heart-rate selected by the user,
that can be calculated according the user’s age and the exercise objective. For
this, it is necessary to have an instant heart-rate meter, that measures the
user’s heart rate and changes it to voltage pulse. These are sent to an auxiliary
circuit, that “prepares” this signal for the micro-controller AVR, which will
control the process.

The micro-controller follows a prepared program that calculates the heart rate
according to the signals, compares this value with the base heart rate adjusted by
the user. If the instant heart rate is higher than desired, the treadmill’s motor speed
is reduced or increased if the instant heart rate is lower than the base heart rate.

Performing this process continuously the user’s heart rate will keep itself
almost at the same level during the period of exercise, allowing for the
realization of specific exercises with better results.

ESTUDO DE INTERFACE PARA
O MONITORAMENTO DO USO DE GÁS METANO
(GNV) COMO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS

THE DEVELOPMENT OF AN INTERFACE
FOR MONITORING THE USE OF METHANE
AS VEHICLE FUEL

ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

DANILO AUGUSTO GARCIA

RONALDO PAVAN

PROF. VALDIR MELERO JÚNIOR

X ste trabalho de graduação consiste na criação de uma interface para
o monitoramnto da quantidade de gás contido no cilindro de veículos
movidos a gás natural, possibilitando sua visualização no marcador de
combustível original do veículo. Nossa proposta é a de que isso ocorra por
meio de um sistema microcontrolado que permita ajustar a interface para os
diversos carros existentes no mercado.

Foi usado um microcontrolador PIC como a inteligência principal do
projeto e o software MPLAB para desenvolver a programação. Este
trabalho tem o apoio da empresa “Rodagás Equipamento Automotivo a
G.L.P Ltda.”, que nos patrocinou e nos ofereceu os componentes
necessários para a interligação da interface criada. Essa interface atuará
em conjunto com o Kit de Conversão fornecido por essa empresa.

g his project consists in creating an interface for monitoring the quantity
of a natural gas inside a cylinder of vehicles that use this source of fuel,
allowing it to be visualized on the original fuel indicator of the vehicle. The aim
is to provide this by using a micro controlled system that allows adapting this
interface in all kinds of vehicles on the market.

To accomplish this a PIC micro controller was used as the project’s main
“intelligence” and an MPLAB software was used to develop the program. This
project was supported by “Rodagás Equipamento Automotivo a G.L.P. Ltda”, the
company which gave the components used on the interconnection of the
created interface. This interface will be used in the new conversion kit sold by
this company.
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GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANIPULADOR PARA ESTOCAGEM AUTOMÁTICA

MANAGEMENT AND MONITORING CONTROL FOR AUTOMATIC STORAGE

DANIEL GABRIELLI

JEAN PAULO DA SILVA

MICHEL ALONSO

RICARDO GARCIA PEREIRA

PROF. RUBENS GEDRAITE

b  propósito deste projeto foi o de implantar um sistema integrado de
automação envolvendo a instalação dos dipositivos de campo, monitoramento
e controle executado por Controlador Lógico Programável (CLP), leitura e
escrita de variáveis remotas por meio de redes de dados, e gerenciamento em
tempo real das tarefas em execução.

Para tornar isso possível, foi utilizado um aparato mecânico denominado
Manipulador de Três Eixos, capaz de realizar trabalhos nos três eixos do sistema
cartesiano de coordenadas. Seu funcionamento, rico em movimentação, abre
um grande leque de possibilidades em termos de aplicação prática. Nesse caso,
foi empregado num sistema automático de recuperação para estoque,
conhecido no mercado por ASRS (Automatic System Retrieval Storage).

Todos os requisitos para acionamento de motores, controle de posição de cada
um dos eixos, e facilitação de dados para o nível de aplicação, centralizam-se
num Controlador Lógico Programável. A leitura dos sensores e acionamento dos
relês foi provida por rede de dados, conectadas a unidades terminais remotas.

Finalmente, fechando o escopo do projeto, um software de supervisão foi
desenvolvido, não somente se buscando a interface com o operador nas
funções de busca e armazenamento de peças, mas também provendo um
ambiente visual amigável para acompanhamento em tempo real dos
processos, diagnóstico e análise de falhas.

g his project aims to establish an integrated automation system
involving the installation of factory devices, so that controlling and
monitoring may be executed by a Programmable Logic Controller (PLC), with
reading and writing of remote parameters done by way of networks, and real
time management of executing tasks.

To make this possible, a mechanical machine called Three Axis Handler was
used which is able to perform jobs on the three axis of the Cartesian
coordinate’s system. Its performance, rich in movements, affords wide practical
application possibilities. In this case, it was employed in a storage system
known as ASRS (Automatic System Retrieval Storage).

All the requirements for driving the engines, axis positioning control, and
easing of data for application are centralized in the Programmable Logic
Controller. Reading of sensors and relay achievements were provided through
networks, connected to remote terminal units.

Finally, to complete the project a supervisory software was developed, in order
to achieve not only an interface with the operator in the functions of searching
and storing of parts but also providing a friendly and visual environment for
real time processing of the follow-up, diagnoses and troubleshooting.
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INVESTIGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RNA NO RECONHECIMENTO DE FACE

AN INVESTIGATION INTO THE USE OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
IN THE RECOGNITION OF A FACE

FABRÍCIO VILLALVA SGAMBATI

FABIO DEMATTEO CORDEIRO

TÂNIA CRISTINA FERREIRA

PROF. THIAGO ANTÔNIO GRANDI DE TOLOSA

a este trabalho realizou-se uma investigação da aplicação de estruturas
de redes neurais artificiais para a solução do problema de reconhecimento de
expressões faciais.

Inicialmente são apresentadas algumas estruturas de redes neurais artificiais
com seus aspectos básicos de funcionamento e, a partir disso, a rede
multicamadas com treinamento supervisionado pelo algoritmo de
backpropagation é utilizada como ferramenta, formando uma metodologia
para aplicação. A rede neural e todo processamento das imagens são
implantados utilizando-se o conjunto de ferramentas disponíveis no
“software MatLab” versão 6.0.

É feita uma análise preliminar da influência da variação de parâmetros da rede,
considerando número de camadas, número de neurônios em cada camada e
função de ativação. A partir disso, então, é escolhida uma estrutura de rede que
será utilizada na resolução de problemas de interesse.

Um problema de identificação inicialmente proposto consiste em determinar
se uma pessoa está feliz, triste ou nenhum dos casos anteriores, pela captura da
imagem facial por uma “webCam”. A imagem captada é processada e
reconhecida pela rede neural.

O estudo realizado trata de casos simples em que a expressão facial é definida
pela forma dos lábios, visando verificar apenas a viabilidade da aplicação do
método. Para aplicação em casos mais gerais (face inteira), é possível uma
automatização do processo. Dessa maneira, várias extensões do procedimento
podem ser criadas e aplicadas, por exemplo, para a identificação de pessoas,
levando-se em consideração a face toda.

\ n this project an investigation is conducted into the application of
Artificial Neural Network structures in solving the problem of recognition of
facial expressions. Initially some Artificial Neural Network structures are
presented with their basic functions and based on this, the multi layer network
is used as a tool with supervised training through the back-propagation
algorithm thus instituting a methodology for application. The neural network
and all the image processing are implemented using a set of tools available on
the Matlab software, version 6.1.

A preliminary analysis is made on the influences of the network’s parameter
variations, considering the number of layers, amount of neurons in each layer
and activation function. Based on this a network structure is then chosen to be
utilized in solving the problems of interest.

An identification problem initially proposed is to determine if a person is
happy, sad or neither, through the capture of the facial image done through a
webCam. The image is then processed and recognized by the neural network.

The study conducted deals with simple cases in which the facial expression is
defined by the shape of the lips, with a view to verifying only the feasibility of
the method. For application in more general cases (the whole face) it is
possible to have an automatization of the process. Thus various extensions of
the procedure can be created and applied, such as, for example, the
identification of people considering the whole face.
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MONITORAMENTO DE ENERGIA

MONITORING ENERGY

PAULO HENRIQUE BRIZZI DAVANZZO

ALCIONE JOSÉ DE LIMA BERNARDINELLI

FERNANDO GONÇALVES

RAFAEL AFONSO MARTINS FERNANDES GONÇALVES PIRES

THIAGO GUSTAVO GOMES MOREIRA

PROF. VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR

PROF. NORBERTO AUGUSTO JÚNIOR

X ste trabalho está voltado para a economia de energia elétrica. Por meio
dele pode-se fazer o monitoramento de consumo e melhorar a utilização desse
recurso.

É um projeto em que apresentamos ao usuário o seu consumo de energia
elétrica por meio de interfaces eletrônicas e computador pessoal de utilização
diária e corriqueira.

Sua finalidade é a de medir o consumo de energia elétrica no decorrer de um
período dentro do qual ele pode decidir fazer remanejamento de carga e
observar seu consumo para melhor contribuir com o parque energético no país.

g his project is focussed on the development of a device for saving
electricity. The device is able to monitor energy consumption, and improve on
the utilization of such a resource.

This project was developed by undergraduate students to fulfill the
requirements for graduation in Electrical Engineering at Mauá School of
Engineering. The project was conducted in the University laboratories, and
supported by Professors of the Institution.

It is a project in which the final consumers are presented with their electricity
consumption through electronic interfaces with personal computers used in
their daily routine.

The device can measure consumption during a certain period, in which the user
may decide to reallocate the loads in the system, and observe the consumption
in order to save energy and contribute to the country’s drive to this end.

MONITORAMENTO DE VAZÃO
POR MEIO DE TERMOPARES

MONITORING FLUID OUTFLOW
THROUGH THERMOCOUPLES

LUIZ FERNANDO DE BRITO BANDEIRA

PAULO SUSSUMO TUKIAMA

RENATO DI PIERI

FRANCICSCO JOSÉ DE QUEIRÓS ALVES

PROF. ÂNGELO EDUARDO BATTISTINI MARQUES

X ste trabalho tem como objetivo a determinação da vazão de um fluido
pelo monitoramento de temperaturas tomadas em pontos distintos de uma
tubulação. O processo baseia-se em conceitos empregados na Termodinâmica,
que permitem o cálculo da vazão em função de uma potência dissipada
conhecida e da diferença de temperatura no sistema.

O processo tem a vantagem de ser imune a fortes vibrações, tornando viável
sua utilização para determinar o nível de um tanque que se encontre num
ambiente hostil, no qual processos convencionais para essa determinação
seriam ineficazes.

Os dados serão transmitidos serialmente; poderá também ser utilizada outra
tecnologia de transmissão, como Bluetooth, que funciona por Rádio-Freqüência.

Todo processo será monitorado pelo microcontrolador Atmel AT90S8515.

g he objective of this work is to determine fluid outflow by monitoring
the temperature at different places in a pipeline. The process is based on a
thermodynamic conception, that allows one to calculate the outflow through
a known dissipated power and differences of temperature.

The process has the advantage of being immune to strong vibrations, making it
possible to determine the level of a tank located in a hostile environment,
where a conventional process for this kind of determination would not be
efficient.

The data will be transmitted serially, and another transmission technology can
be used, such as Bluetooth that works at radio frequency. The whole process
will be controlled by the micro-controller Atmel AT90S8515.
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REALIDADE VIRTUAL E SAÚDE

VIRTUAL REALITY AND HEALTH

DANILO DE LIMA SANTOS

DOUGLAS MACEDO FREITAS

EDUARDO TIMIN CHANG

IRAPUÃ PEREIRA DA COSTA JÚNIOR

JULIAN AUGUSTO BORALLI

PROF. MÁRCIO VIEIRA SOARES

b  Trabalho de Graduação aqui apresentado relata o uso da Realidade
Virtual no tratamento de fobias, destacando-se as vantagens e desvantagens
desse uso. A escolha do tema foi baseada em diversos fatores, entre os quais: o
grande número de pessoas que sofrem de algum tipo de fobia no mundo, a
redução significativa no tempo de tratamento, facilidade de aplicação e a
pouca divulgação do tema no mundo.

Os projetos existentes sobre este tema até o momento apresentam custo
elevado, portanto estudou-se uma forma de melhoria de qualidade com
redução de custo para que o tratamento se torne de ampla aplicabilidade.

g he Senior Thesis Work presented here gives an account of the use of
Virtual Reality in the treatment of phobias, highlighting its advantages and
disadvantages. The choice of this subject was based on several factors, among
them the great number of people in the world that suffer some kind of phobia,
the significant reduction in time with this kind of treatment, ease of
application and the little knowledge of this subject throughout the world.

The existing projects on the subject up to now, have proved to be extremely
costly. Therefore, a study was made to find a way to improve the quality of
treatment with reduction of costs, so that access to the treatment may be
facilitated.

NOVA TECNOLOGIA PARA MONITORAMENTO
DE PROCESSO TÉRMICO

A NEW TECHNOLOGY TO MONITOR
A HEAT PROCESS

IAN KOROLKOVAS

CHRISTIANE MEILER BAPTISTA

FÁBIO CARVALHO GONZALEZ

RAPHAEL INGLEZ DE SOUZA

PROF. SÉRGIO RIBEIRO AUGUSTO

X ste trabalho de graduação consiste num projeto que fará o controle de
temperatura de um processo trocador de calor instalado na planta do
Departamento de Engenharia Química e de Alimentos, da Escola de Engenharia
Mauá (DQA-EEM). A idéia surgiu do interesse em se utilizar a recente tecnologia
PC/104 combinada à necessidade acadêmica de um controle para o trocador de
calor em voga. Com o processo em funcionamento, é possível se obterem os
valores das temperaturas de entrada e saída do sistema, em tempo real, dentro
da rede da Mauá, ou por internet.

g his paper describes a senior thesis work to control the temperature of a
heat changing process, located in the Plant of the Chemistry and Food
Engineering Department, at Mauá School of Engineering (DQM-EEM). This idea
comes from the interest in using a recent technology named PC/104, combined
with the academic need for controlling the heat changer in use. After this
process is running, it will be possible to obtain the entry/output temperature
values in the system in real time, through the Mauá network or through the
Internet.
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PALMILHA DORSIFLEX COM COMUNICAÇÃO WIRELESS

A “DORSIFLEX” INSOLE WITH WIRELESS COMMUNICATION

X xistem hoje inúmeras entidades e associações que se preocupam com
a saúde e o bem-estar de pessoas portadoras de deficiência, física ou mental,
iniciativa louvável, pois muitas dessas pessoas não têm condições financeiras
para arcar com os custos de tratamentos, aparelhos ou medicamentos
necessários, e dependem de ajuda externa.

Em conjunto com a AACD, foi desenvolvido este trabalho que tem como
objetivo promover um aperfeiçoamento tecnológico de um produto existente
no mercado, visando diretamente ao benefício dessas pessoas menos
privilegiadas, com a melhoria de um produto, barateamento do custo de
produção e redução dos custos de manutenção.

Assim, buscou-se criar um novo conceito, pois ainda não havia modelo de
palmilha cuja comunicação fosse feita sem a necessidade de fios. A palmilha
Dorsiflex é utilizada na reabilitação de pessoas que foram acometidas de algum
trauma com acidentes cardiovasculares e sofreram a paralisia de um ou ambos os
membros, impossibilitando que realizassem o movimento da dorsiflexão durante
a caminhada, comumente conhecido por Síndrome do Pé Caído.

Este trabalho visa dar uma pequena colaboração na luta contra as
dificuldades dos deficientes.

ALEXANDRE CLARO LOUSADA PAVON

MAURÍCIO RIZZI

JOÃO PAULO SCAVONE FERREIRA

DANIEL DE JESUS RUBIO

ANDERSON CAMARGO RODRIGUES

PROF. WÂNDERSON DE OLIVEIRA ASSIS

g here are several associations nowadays that take care of the health and
well being of physically and mentally handicapped individuals. This is a good
thing, because most of these people are underprivileged and can not afford the
treatment or buy the equipment or medicine. They need help. This is why our
group of Electrical Engineering Seniors joined forces.

This project was developed together with the AACD, (Association for Assistance
to Handicapped Children). It is a technological improvement on an existing
product - “Dorsiflex” insole which is used in the rehabilitation of people who
have suffered a trauma as a result of a cardiovascular problem and have part of
their body or limbs paralyzed, disabling them to walk. This is known as
“Síndrome do Pé Caído”. (Fallen Foot Syndrome).

Our project is to make this product cheaper and reduce maintenance costs as
we launch a new concept on the market. All models on the market use insoles
with some kind of wire communication and this is the first wireless product.
This project aims to give a contribution to the handicapped in their struggle
against the limitations they face.
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RECONHECIMENTO DE VOZ COM O USO DE UM DSP

VOICE RECOGNITION USING A DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

RODRIGO GARCIA PORTO

DENIS FAVA CERCHIARO

RENATO BARBOZA TORRES

RENATO CASTELLAN

ROGÉRIO BUENO DE MORAES

PROF. VANDERLEI CUNHA PARRO

b  propósito deste trabalho de graduação é o de realizar o reconhecimento
de voz (independente do locutor), de cinco palavras, utilizando-se para isso um
processador digital de sinais. O resultado é representado por cinco saídas
digitais que irão acionar cinco leds para visualização da eficiência do
reconhecimento.

Para o desenvolvimento do algoritmo, utilizou-se o “EZKIT
®

”, da Analog
Devices. O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o software
“VisualDSP

®
”. O desenvolvimento do programa foi feito em linguagem C de

alto nível. A estrutura do algoritmo de reconhecimento percebeu a amostra
de voz do locutor, identificou automaticamente o início e o fim da palavra
pronunciada, procedeu à gravação dela em memória RAM disponível
“EZKIT

®
” e, então, aplicaram-se técnicas e algoritmos para se determinarem

apenas as vogais que compõem a palavra gravada no buffer de amostragem.

O reconhecimento das vogais deu-se pelo algoritmo LPC do inglês “Linear
Predictive Coding”, que possibilita a identificação das formantes. Em seguida, os
coeficientes foram colocados na entrada de uma Rede Neural previamente
treinada para reconhecer as vogais e possibilitar 5 saídas. A saída da Rede
Neural foi colocada num buffer seqüencial, representando a palavra
pronunciada; posteriormente foi introduzido num “identificador de seqüências
de vogais” e num “detector de probabilidade estatística” para determinar se a
palavra pronunciada correspondia a alguma conhecida. Para o treinamento da
rede Neural, utilizou-se o “MatLab 6

®
” e os comandos específicos do “Neural

Network Toolbox”.

g he object of this senior thesis work is to develop a voice recognition
algorithm that does not depend on a speaker, capable of identifying five words
using a Digital Signal Processor. The result is showed through 5 outputs that
will blink 5 leds (Light Emitting Diodes) in order to visualize the recognition
efficiency.

We have used the “EZKIT
®

” Analog Devices, the “VisualDSP
®

” software and the
Language C as high level programming language to develop our proposed
voice recognition algorithm.

The voice recognition algorithm structure takes a sample from the speaker’s
voice and automatically identifies the start and stop from the word
pronounced, recording it into the RAM memory available in the “EZKIT

®
”.

Following, these techniques are applied to determinate only the vowels that
make up part of the words recorded in the buffer. Each vowel has it own
frequency characteristics that are extracted by another algorithm called LPC –
Linear Predictive Coding, which will generate coefficients. Those coefficients
will be the Neural Network inputs, which have already been previously trained
to recognize the vowels, providing the 5 desired outputs. The Neural Network’s
output is sent to a sequential buffer, where there is a device to recognize the
current vowel sequence and statistical probability detector, to determine if the
pronounced word matches with a known word. A “MatLab 6

®
” Neural Network

Toolbox was used for the training of Neural Network used in this project.
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SAGIP – SISTEMA AUTOMÁTICO
DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSO

AN AUTOMATIC INTEGRATED PROCESS
MANAGEMENT SYSTEM

MAURÍCIO MARTINS DOS SANTOS

HUMBERTO FERREIRA DE AQUINO

JANAÍNA CAMARGO FERREIRA

EVERTON XAVIER DA SILVA

EDUARDO CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO

PROF. RUBENS GEDRAITE

X ste sistema foi projetado com o objetivo de otimizar o gerenciamento
de produção de uma indústria. Este gerenciamento é realizado pela coleta
simultânea de um sistema supervisório (Elipse) gerando resumos e gráficos
para o controle estatístico da produção.

g his system was projected with the object of optimizing the production
management of an industry. This management is performed through the
simultaneous collection of data of the various processes of an industry. The
data is then manipulated through a supervisory system (Elipse) generating
summaries and graphs for the statistical control production.

SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
POR TELEFONE

AN AUTOMATIC START UP SYSTEM
BY TELEFHONE

ERICK AUGUSTO MOUTINHO

ANA CÂNDIDA NUNES NICOLAU

DENIS FRANCISCO MARTINS

DARCIO DE ANDRADE MACHADO

PROF. ÂNGELO EDUARDO BATTISTINI MARQUES

X ste trabalho de graduação tem por finalidade construir uma Unidade
de Antendimento Automático, a ser adaptada a telefones comuns para o
acionamento de eletrodomésticos. No projeto, estudaram-se o funcionamento
de memórias de gravação de voz, acionamento de equipamentos elétricos e
transmissão de sinais de controle por Rádio-Frequência. Realizou-se, também, a
integração de todos esses sistemas.

O resultado do trabalho foi a construção de uma unidade de recebimento de
chamadas que, interligada a um telefone comum, permitiu o acionamento de
eletrodomésticos (lâmpada, ventilador) por meio de uma unidade de
atendimento automática.

g his Senior Thesis Work has as its objective the building of an Automatic
Answering Unit to be adapted to common telephones that will trigger the start
up of household appliances. The project covered the functioning of voice
memories, electric triggering devices and transmission of control signals at
radio frequencies as well as the integration of all these systems.

The result was the building of a call-receiving unit that allowed for the start up
of household appliances (lamps, fans) through an automatic answering unit.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO REMOTA
PARA RESIDÊNCIAS E EDIFÍCIOS

A REMOTE AUTOMATION SYSTEM
TO CONTROL AND SUPERVISE HOMES
AND BUILDINGS

RENE MEIRA MEDINA

PAULO ALEXANDRE MARTIN

PROF.ª ALESSANDRA DUTRA COELHO

X ste trabalho de graduação consiste num sistema de controle e
supervisão residencial por celular. Com um celular, uma pessoa pode acionar
equipamentos em sua residência ou supervisionar a sua própria por meio de
um sinal DTMF que será recebido no celular.

O sistema consiste num aparelho eletrônico o qual é conectado a uma linha
telefônica. Esse mesmo sistema atende a chamada do celular e fica pronto para
receber os comandos desse celular. No caso deste projeto, serão sinais DTMF
(gerados pelas teclas dos números e as teclas # e *; estas teclas serão teclas de
comando do sistema). Esses sinaisserão decodificados e enviados a um
microcontrolador que fará o controle ou a supervisão residencial. Para não
permitir que o sistema fique à disposição de qualquer pessoa, existe uma
validação para o uso do sistema por meio de uma, senha de 8 dígitos. Esta
senha poderá ser mudada por intermédio do próprio celular.

g his project consists of a home control and supervising system by cellular
phone. The cellular phone enables a person to turn on appliances in his home
or supervise his residence through a DTMF signal that will be received in a
cellular phone.

 The system consists of an electronic device connected to a phone line. This
same system answers a call and remains ready to receive the cellular phone’s
commands, that in this case will be DTMF signals (generated by each one of the
number keys and the keys # and *, which will be the system’s commands). The
signals will be decoded and sent to a micro-controller that will control or
supervise the residence.

In order not to allow the system to be used by any other person, there is a
validation code to use it through an 8-digit password. This password can be
changed at any time through the cellular phone itself.

SISTEMAS E PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO
E CONTROLE DE ESTACIONAMENTOS
– VALIDADOR

AUTOMATION SYSTEMS AND PRODUCTS
FOR THE CONTROL OF PARKING LOTS
– THE “VALIDADOR”

SUNG KI KIM

CAIO NODA SATO

FERNANDA LINARES CARVALHO

MARCELO TAMINATO HARA

MÁRCIO SAMPEI

PROF.ª ALESSANDRA DUTRA COELHO

b  presente trabalho tem como objetivo propor uma solução e relatar a
implantação de um equipamento portátil para atribuição de descontos a ser
agregado a um sistema de estacionamento, com base na tecnologia Smart-Card.

O projeto aqui desenvolvido consiste em fornecer uma interface transparente
para o usuário por Display e Teclado. A aplicação da tecnologia de Smart-Card
para um sistema desta natureza tem a finalidade de reduzir o custo de
manutenção por utilizar cartões reutilizáveis para a realização do
gerenciamento e controle do processo. Este projeto está vinculado à empresa
ESB Parking, empresa pioneira no Brasil em automação de estacionamentos.
Futuramente, o equipamento Validador será transformado num produto quer
funcionará como um módulo opcional para qualquer estabelecimento que
utilize o sistema Space ( Sistema de Automação e Controle de
Estacionamentos), desenvolvido pela empresa ESB.

g he objective of this senior thesis work is to propose a solution and
describe the implementation of a handheld equipment for giving discounts in
parking tickets. This equipment is intended to interact with a parking system
based on a wireless Smart-Card technology.

This product consists of a controlling system with a Display and a Keyboard
to offer the end user a transparent interface. The use of wireless Smart-Cards
in the system described above has the purpose of reducing maintenance and
operational costs by employing a reusable media to manage and control the
process. This project is a partnership between the University and the ESB
Parking System Company, a pioneering enterprise in parking automation in
Brazil. In the near future the “Validador” equipment will be transformed into
an optional module called Space (Sistema de Automação e Controle de
Estacionamentos). Which means an Automated System for Controlling
Parking Lots, developed by ESB. This product can be used by any
establishment that uses this system, to give discounts on parking cards to
customers and employees.
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SISTEMA SUPERVISÓRIO E DE CONTROLE DE AMBIENTES POR INTERNET MÓVEL

A SUPERSVISORY SYSTEM FOR CONTROLLING ENVIRONMENTS THROUGH A MOVABLE
INTERNET SYSTEM

DOUGLAS KOJI HOSODA

EDUARDO POLIDORO DE SOUZA

FABIO BONAMETTI BARROS FONTES

RICCARDO GAETANO FRANCESCO MODICA

RICHARD TENCER

PROF. MARCELO MARQUES GOMES

b  Sistema Supervisório de Ambientes por Internet Móvel é um projeto
que visa utilizar ferramentas de Internet e Wap para gerenciar e controlar
ambientes, tais como residências, escritórios e fábricas, proporcionando
segurança, conforto e agilidade para seus usuários.

Uma residência foi utilizada como ambiente neste trabalho. Essa, para ser
controlada e gerenciada por Internet móvel, precisa de apenas um
computador ligado à Internet. O equipamento funciona como servidor e
informa o estado atual do dispositivo controlado para a rede externa
(Internet), podendo ser alterado de acordo com a necessidade do usuário. A
residência não precisa ter necessariamente Internet rápida, ou seja, o projeto
abrange locais com acesso à Internet por telefone (acesso discado).

O usuário pode controlar e gerenciar sua residência por meio de uma página
personalizada por Internet ou de um aparelho celular com conexão Wap. A
página de Internet foi elaborada nas linguagens HTML e ASP e a página que é
vista no celular foi desenvolvida em WML.

Para que cada usuário sinta segurança ao controlar sua residência, é
necessário registrar um usuário e uma senha de login. Tal procedimento
protege a residência de acessos não-autorizados.

O acionamento dos equipamentos é feito por meio de sinais elétricos
provenientes do computador servidor. Esses sinais são codificados num
microcontrolador que irá controlar os equipamentos eletroeletrônicos da
residência.

T   Supervisory System for Controlling Environments through a Movable
Internet is a project that aims to use the Internet and Wap tools to manage and
control environments such as residences, offices and factories, affording
security, comfort and speed to its users.

A residence was used as the environment for this project. In this case it can be
controlled and managed by a movable Internet and only needs one computer
connected to the Internet. The equipment functions as a server and informs the
current state of the controlled device to the external network (Internet) with
the possibility of being altered according to the user’s needs. The residence
does not necessarily need to have a direct Internet; that is, the project covers
areas where access is done though the telephone (dialed access).

The user can control and manage his residence through a personalized page on
the Internet or through a cellular phone with a Wap connection. The page on
the Internet was prepared in HTML and ASP and the page seen on the cellular
phone was developed in WML.
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TELEMETRIA AUTOMOBILÍSTICA

AUTOMOTIVE TELEMETRY

FÁBIO AUGUSTO CUNHA

IGOR DE ALMEIDA GIANGROSSI

CARLOS CARVALHO NASCIMENTO

DENNYS MIRANDA PIMENTA

PROF. ERVALDO GARCIA JÚNIOR

PROF. RUBENS GEDRAITE

X ste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema eletrônico
para monitoração de parâmetros no Mini Baja Mauá. O objetivo do sistema é o
de avaliar o desempenho do carro durante a corrida capturando algumas
grandezas físicas e transformado-as em sinais digitais. Com isso, podemos
transmitir por meio de um sistema por rádio o devido tratamento em software
desenvolvido no PC para a emissão de relatórios.

g his project involves the development of an electronic system to monitor
Mauá’s Mini-Baja car parameters. The object is to analyze a car’s performance
in a race by establishing physical parameters and transforming them into
digital signals. Through the use of a radio system, the necessary software can
be developed for use in a PC to provide the reports.

SWMC- SISTEMA WIRELESS
DE MONITORAÇÃO CARDÍACA

WHMS - A WIRELESS HEART
MONITORING SYSTEM

MAURÍCIO HESSEL COPPEDE

NEY ROCHA SAMPAIO

IVAN SEGATTO CATELAN

LEANDRO ALVES FRANCO FONSECA

LUCIANO CORDELLI COAN

PROF. JULIO CÉSAR LUCCHI

a este trabalho foi desenvolvido o estudo e o projeto de um sistema
Wireless de Monitoração Cardíaca. Este sistema, portátil, é composto por um
amplificador de sinal eletrocardiográfico e circuitos de digitalização e
armazenamento. O sinal digital armazenado é transmitido para uma Central de
Análise e Diagnóstico com o uso da rede de telefonia móvel celular.

\ n this project we studied and designed a portable Wireless Heart
Monitoring System. The apparatus is made of an amplifier of
electrocardiograph signs, and digital storage circuits. The digital storage sign
is transmitted to an Analysis and Diagnosis Center, by a mobile telephone
network.
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UTILIZAÇÃO DO I-BUTTON EM SISTEMAS MICROCONTROLADOS

UTILIZATION OF THE I-BUTTON IN MICRO-CONTROLLER SYSTEMS

FRANK KENJI GOTO

FRANCIS MUNHOZ MAZZARO

DANIEL VIANA DE GUSMÃO

SÉRGIO PANTOZZI

REGIS TAKASHI TANAKA

PROF. JOSÉ CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

X ste projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma
ferramenta que possibilite a comunicação entre um dispositivo que utilize a
tecnologia 1-Wire, neste caso o i-Button, e qualquer equipamento que utilize
comunicação serial.

Para criarmos essa interface de comunicação entre o i-Button e o equipamento,
servimo-nos de um microcontroladior da família PICMicro 16F873. Este
microcontrolador é responsável pela leitura e escrita dos dados no i-Button e
pela comunicação serial com o dispositivo que será controlado/personificado.

Utilizamos um compilador “C” para o PIC para criarmos uma interface de
comunicação entre o PIC e o i-Button. Para tal foi desenvolvido um protocolo
aberto que facilita e padroniza a interface com a tecnologia 1-Wire, tornando
este projeto uma ferramenta poderosa e de simples utilização para o
desenvolvimento de aplicações baseadas na tecnologia 1-Wire.

Como sugestão de aplicação para nossa ferramenta, desenvolvemos um
sistema de controle e personificação de uma esteira ergométrica, que pode ser
estendido aos demais aparelhos de uma academia, além do controle de acesso
para essa academia. Esse sistema utiliza o hardware desenvolvido em nosso
projeto e um software, desenvolvido em Delphi, que torna fácil e agradável a
interface com o usuário.

Por isso este sistema obteve uma ótima aceitação durante os testes, e pode ser
considerado uma boa sugestão comercial.

g he object of this project is to develop a tool to make communication
possible between a 1-Wire element and any equipment using a serial
communication.

A PIC Micro 16F873 micro-controller was used to make this communication
interface between i-Button and the equipment. This micro-controller reads the
data and writes it on the i-Button making the serial communication with the
device that will be controlled/personalized.

To create a communication interface between the PIC and i-Button, a “C”
compiler was used for the PIC micro-controller. An open protocol was
developed that facilitates and standardizes this interface with the 1-Wire
technology which makes this project a powerful tool for the development of 1-
Wire applications.

Currently, with the increase of crime and the concern with health, more and
more is being invested in the search for solutions to make life less stressful
and secure.

As a suggestion of application for this tool we developed a system of control
and personalization for an ergometric treadmill which can also be used in
other equipment in a gymnasium as an access control. This system uses the
hardware developed in our project and software developed by Delphi, bringing
about an easy and pleasant interface with the user. For this reason the system
was very well accepted during the tests and can be considered a good
commercial prospect.
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VOZ SOBRE IP “VOIP”: DESENVOLVIMENTO DE UM GATEKEEPER, UMA ENTIDADE H323

A VOICE ON IP “VOIP”: THE DEVELOPMENT OF A GATEKEEPER – AN H323 ENTITY

ROGÉRIO DOS SANTOS

PATRÍCIA KELLY MARELLI

PROF. SÉRGIO RIBEIRO AUGUSTO

W iante do atual crescimento da utilização de Internet, VoIP é hoje o
responsável pelo mais ligeiro crescimento emergente do setor de
telecomunicações. A telefonia IP tem entrado na indústria com grande
velocidade, mas nós ainda estamos longe de termos alcançado a maturidade,
principalmente no Brasil, que ainda sofre os problemas com a falta de
regulamentação para esse tipo de serviço.

Neste trabalho, são apresentadas as características principais do funcionamento
de uma rede VoIP sob o padrão H.323 integrada a um GateKeeper, entidade-alvo
do desenvolvimento deste trabalho.

Os gatekeepers são considerados por muitos os “cérebros” da rede H.323
quando estão presentes na rede. Neste trabalho, destacamos a sua importância
e abordamos tanto suas funções quanto aplicabilidade.

Seu desenvolvimento deu-se sob o protocolo H.323. O H.323 é um International
Telecommunication Union Telecommunication Standartization Sector (ITU-T),
em que produtos e aplicações podem comunicar-se e operar entre si com total
garantia.

O gatekeeper é desenvolvido neste trabalho a partir de uma biblioteca
dinâmica (“OpenH323.dll”) aberta, a qual foi estudada por um grupo de
colaboradores, guiados pela “Equivalence Pty. Ltd”. Vale relatar que aplicações
como o NetMeeting, Cisco IP Telephony foram desenvolvidos com os mesmos
padrões implementados e oferecidos por essa empresa..

O gatekeeper é executado como uma tarefa dentro da plataforma Windows,
totalmente transparente ao usuário.

Foi criada uma interface remota para que toda a configuração, monitoração e
detecção de erros possa ser acessada a distância.

j ith the current expansion in Internet usage, VoIP is today
responsible for the fastest growing emerging telecom sector. The speed at
which IP telephony has become an industry is truly amazing, but we are far
from having reached maturity, mainly in Brazil, which still suffers from
problems with the regulation for this kind of service.

In this project we show the main operation characteristics of a VoIP network
under the H.323 standard integrated with a Gatekeeper, that is the entity on
which this work is focused.

Gatekeepers are considered by many to be the “brains” of a network when they
are present and in this work we emphasize their importance considering their
functions and applications.

The Gatekeeper was developed under the H.323 protocol. H.323 is an
International Telecommunication Union Telecommunication Standardization
Sector (ITU-T), where products and applications can communicate and inter-
operate with each other with total guarantee.

In this work, Gatekeeper is implemented starting from an open dynamic library
(“OpenH323.dll”), which was developed by a group, guided by “Equivalence Pty.
Ltd.”. It is worth mentioning that applications such as NetMeeting, Cisco IP
Telephony, were developed under of the same standard and made available by
this company.

Gatekeeper is run within the Windows platform, being however totally
transparent to the user.

A remote interface was created, so that all the configuration, operation and
error detection can be accessed at a distance.
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ELETROTÉCNICA

POWER

AGITADOR ELETROMAGNÉTICO
COM CONTROLE DE VELOCIDADE

AN ELECTROMAGNETIC STIRRER
WITH SPEED CONTROL

FERNANDO ANTONIO CUNHA JUNIOR

GLAUCIO BOA SORTE DOMS

MARCOS HENRIQUE SPINELLA

RAUL GONGORA FREIRE

PROF. TEODORO MONGE DE AMORIM FILHO

X ste projeto está baseado na utilização dos princípios do
eletromagnetismo para a construção de um novo equipamento utilizado em
laboratórios químicos e alimentícios. Buscou-se o que fosse inovador, vantajoso
e competitivo no mercado consumidor, atendendo algumas expectativas dos
usuários que não eram supridas por outros equipamentos existentes.

g his senior thesis work concerns the building of new equipment widely
used in Chemical and Food Products’ laboratories utilizing electromagnetic
principles for its construction. The equipment has to be innovative,
advantageous and competitive in the consumer market, meeting customers’
expectations that are not being supplied by other existing equipment.

The main focus is the analysis and improvement of a brushless motor, which
is still not widely used in Brazil. Furthermore, to recycle the idea of using
computer refuse to study the behavior of magnetic fields generated by a
permanent magnet.

GERADOR DE IMPULSO DE TENSÃO

AN IMPULSE VOLTAGE GENERATOR

MARCUS VINICIUS DA SILVA

MAURÍCIO JAMIL ABRÃO

RICARDO DOS SANTOS GIMENES

RICARDO ROCHA RIBEIRO

PROF. ANTONIO SAVÉRIO RINCON MUNGIOLI

b  objetivo deste trabalho de graduação é o de apresentar um estudo
sobre Geradores de Impulso de Tensão, enfocando os fenômenos de geração de
surtos, os métodos de ensaio, as características construtivas, os métodos de
projeto e sua importância nos testes de isolamento de equipamentos elétricos.

Para isso, foi desenvolvido um protótipo de reduzida capacidade, que
possibilitasse a aplicação do método de projeto do Gerador de Impulso de
Tensão com componentes de fácil aquisição e regulagem.

Foi desenvolvido um modelo portátil para a realização de teste, tendo em vista
que, no mercado os Geradores de Impulso de Tensão, são encontrados sempre
para elevadas tensões e potência e têm dimensões que impossibilitam o seu
transporte.

Testes foram realizados como maneira de visualizar os efeitos e agregar
informações práticas sobre sua utilização.

g he object of this senior thesis work is to present a study regarding an
Impulse Voltage Generator, showing the experimental method, constructive
features and the importance of insulation tests on electric equipment.

A prototype of reduced capacity was developed to facilitate the construction of
the Impulse Voltage Generator through the use of components that can be
easily purchased and regulated.

To perform the test a portable model was developed, since the Impulse Voltage
Generators available on the market are of high voltages and power with
dimensions that would make transportation very difficult.

Tests were conducted as means to observe the functioning of the generator
and gather practical information on its usage.
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MOTORES DE INDUÇÃO COM PARTIDA EM PWM

INDUCTION MOTORS WITH PWM STARTERS

AUGUSTO KATSUMI MATSUSHIMA

AUGUSTO KENJI IWASHITA

CARLOS FABIANO ISHIKI

HEITOR KOJI MURAKAMI

LUIS HENRIQUE GODA PERRONI

PROF. NORBERTO AUGUSTO JÚNIOR

a osso trabalho de graduação consiste na análise de rendimento de seis
motores assíncronos de indução com rotor de gaiola, polifásicos, divididos em
dois grupos distintos; motores standard e de alto rendimento.

Esses motores são idênticos na construção, porém diferentes no nível de
desempenho mínimo.

Segundo a norma NBR 5383, existem quatro tipos de ensaios para a
determinação de rendimento. Entre eles, optamos pelo método direto pois,
após nossa análise, este se mostrou o mais adequado.

Em nossos ensaios, simulamos situações de carga constante e variável.
Analisamos, também, as formas de onda da tensão e da corrente durante todo
o processo; verificamos e comentamos os dados obtidos.

As referências bibliográficas em nossa pesquisa mostram a família de
motores elétricos com ênfase nos motores assíncronos, além de uma vasta
matéria sobre acionamento em geral, desde suas características ao seu
princípio de funcionamento.

Em nosso trabalho, propusemo-nos a analisar quantitativamente o
comportamento do rendimento de motores de indução trifásicos,
alimentados por um inversor PWM (Pulse Width Modulation – Modulação
por Largura de Pulso) comparando-o com o rendimento obtido a partir da
rede, consolidando o conhecimento na área de motores assíncronos e
acionamentos industriais.

g his senior thesis work presents a performance analysis of six induction
squirrel cage motors divided in two distinct groups; Standard and High
performance Motors.

These motors are constructively the same, however they are different in the
minimum performance level.

According to the standard NBR5383 (ABNT–Brazilian Technical Standards
Association) there are four types of experiments to determine performance.
After analysis the direct method was chosen since it proved to be more
adequate.

In the experiments, simulations of constant and variable load were conducted.
Waveforms of voltage and current were also analyzed during the whole process
with the verification of the acquired data reported.

The bibliographic references show the family of electric motors with emphasis
on asynchronous motors, besides large material on start up methods in
general, from their characteristics to functioning principles.

The project intends to analyze quantitatively the performance of a three-
phase PWM (Pulse Width Modulation) inverter-fed induction motor,
comparing it with the performance of motors fed by the normal electric
system, contributing to the knowledge of asynchronous motors and
industrial starting.
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QUADRO DE PARTIDA E SIMULAÇÃO DE DEFEITOS EM MÁQUINAS ELÉTRICAS

DISPLAYS OF MOTOR STARTERS AND SIMULATION OF DEFECTS IN ELECTRICAL MACHINES

ANDRÉ DA MATA BERK

BRUNO LUIZ DIAS DOS SANTOS

HERCULANO DA SILVA LOPES

MARCIO LIBERATI COIMBRA

THAIS APARECIDA BALESTRA

PROF. ARGEO JORGE ROMIO

X ste trabalho de graduação tem o objetivo de possibilitar aos futuros
engenheiros da Escola de Engenharia Mauá entenderem o funcionamento dos
diversos tipos de partidas de motores: partida direta, partida com reversão,
partida estrela-triângulo, partida com chave compensadora e partida
Dahlander. Por um quadro, cuja finalidade é a de simular defeitos nos diversos
comandos elétricos, é possível observar-se e analisar todo o esquema elétrico
das partidas, de fundamental importância para que o aprendizado se
concretize.

O trabalho foi montado e dividido em cinco quadros:

Quadro 1 – contém o circuito de entrada (com medição de tensão e
amperagem de cada fase) e o circuito da partida direta e o da partida com
reversão;

Quadro 2 – contém o circuito de partida estrela-triângulo

Quadro 3 – contém o circuito de partida Dahlander (dupla velocidade)

Quadro 4 – contém o circuito de partida com chave compensadora
(autotransformador);

Quadro 5 – contém o circuito de simulação de defeitos de todos os quadros.

g he object of this senior thesis work is to give future engineers of Mauá
School of Engineering better conditions to understand the operation of the
several types of motor starters, such as: direct starter, starter with reversion,
star-triangle starter the starter with a compensatory key and the Dahlander
starter.

The explanation is given by means of display boards that simulate defects in
the various electric controls which allows one to observe and analyze the entire
electrical layout of the starters which is of fundamental importance to fully
understand how they work.

The project has been set up and divided into five displays as described below:
Display board 1 – contains the input circuit (with voltage measurement and
amperage for each phase) and the circuits for a direct starter and a reversion
starter;

Display board 2 – contains the circuit of a star-triangle starter.

Display board 3 – contains the circuit of a Dahlander starter (double speed).

Display board 4 –contains a starter circuit with compensatory key
(autotransformer).

Display board 5 – contains the circuit with the simulation of defects of all of
the Displays.
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MECHANICAL ENGINEERING

g he Mechanical and Metallurgical Engineering courses of Mauá
School of Engineering have a dynamic characteristic directing it towards
a permanent search for compliance and improvement.

 Within this perspective the courses attempt to offer the future engineers
a foundation that will permit his or her rapid adaptability to the sciences
related to Mechanical and Metallurgical Engineering, and also to the
techniques that will allow for continued participation in technological
advances of social and human interest.

In this respect it seeks to qualify as a compliant with the following basic
characteristics:

• a generalist approach to the various areas of Mechanical and
Metallurgical Engineering;

• emphasis on the conceptual aspect, affording an all encompassing and
continuous vision;

• the offer of some elective courses that will allow for a quick curricular
updating and a certain specialization of the student for the job market
and for his or her personal preferences;

• practical activities that will continually support the theory being learned;

• giving value to the managerial aspects of Engineering.

PROF.  MARCO STIPKOVIC FILHO
Department of Mechanical and Metallurgical Engineering
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ENGENHARIA MECÂNICA

b s Cursos de Engenharia Mecânica e Metalúrgica da Escola de
Engenharia Mauá caracterizam-se por uma dinâmica que os direcionam
para a busca de uma permanente adequação e atualização.

Dessa perspectiva, os cursos preocupam-se em conferir aos futuros
engenheiros uma formação que permita sua rápida adaptação às ciências
relacionadas com a Engenharia Mecânica e Metalúrgica e às técnicas que
possibilitem contínua participação nas realizações tecnológicas de
interesse social e humano.

Nessa direção, procura um enquadramento na observância das seguintes
características básicas:

• abordagem universalizante nas diversas áreas da Engenharia Mecânica
e Metalúrgica;

• ênfase no aspecto conceitual, que propicie uma visão abrangente e
contínua;

• oferta de algumas disciplinas optativas que permitam rápida atualização
curricular e uma certa especialização do aluno diante do mercado de
trabalho e de suas preferências pessoais;

• atividades práticas que apóiem continuamente o aprendizado teórico;

• valorização dos aspectos de gestão da Engenharia.

PROF.  MARCO STIPKOVIC FILHO
Departamento de Engenharia Mecânica e Metalúrgica
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ANÁLISE DIMENSIONAL DO FREIO DE CHASSI FORD’32

A DIMENSIONAL ANALYSIS OF THE BRAKES IN A FORD’32 CHASSIS

RODRIGO FRUGIS GOMES

PROF. AURÉLIO DA DALT

X ste trabalho tem como objetivo a manufatura de um chassi Ford,
modelo 1932 com o acoplamento de um power train moderno. Em seguida, será
realizado dimensionamento dos freios do veículos para duas situações: a
primeira para um carro de arrancada onde o alívio no peso é relevante e a
segunda para um carro de passeio onde o acabamento e o embelezamento dão
o charme ao veículo.

O desenvolviemtno do trabalho consiste na montagem da estrutura do chassi
Ford 1932, sendo modificado o alinhamento das longarinas e dos suportes para
receber o power train Ford V8 302, bem como a suspensão dianteira do Opala
1979 e a suspensão traseira do Ford Maverick 1976. O motor e a transmissão
serão fixados longitudinalmente, na dianteira do protótipo sendo usados os
suportes do próprio Maverick 1976 para acomoda-los.

Como o protótipo será apresentado funcionando, a coluna de direção, as
pedaleiras e os bancos do veículo serão fixados em um suporte especial.
Posteriormente, serão substituídos pela carroçaria do modelo em questão.
Concluída a manufatura, o veículo será pesado e submetido a teste em
dinamomêtro de rolos para obtenção das curvas de torque e potência.

Com estes valores será possível dimensionar o sistema de freios para nova
configuração do veículo, tornando-se o sistema mais eficaz e eficiente em
relação ao sistema original. Isto porque, a partir do momento que se projeta um
carro, todos os sistemas de segurança devem estar adequados às normas pré
estabelecidas.

g his work has as its objective the manufacture of a Ford chassis, model
1932, with the coupling of a modern power train. Brakes will be prepared to
face two different situations: high-intensity starts, at high speed (where
weight ease is important) and common-car starts (where finishing and beauty
attribute charm to the vehicle).

The work development consists in the structure assembling of the Ford 1932
chassis. During this process, the girders’ and the supports’ alignments are to
receive the Ford V8 302 power train, as well a Chevrolet Opala 1979’ front
suspension and a Ford Maverick 1976’ rear suspension. The engine gearbox will
be set longitudinally, on the prototype forepart. The supports of the Maverick
1976 will be used to accommodate them.

Considering that the prototype will be presented in operation, the steering-
wheel column, the pedals and the vehicle seats will be arranged in a special
support. Eventually, these parts will be substituted by the body of the model in
study. After concluding structure, it will be weighed and tested with a roll
dynamometer in order to measure torque and power.

With these numbers, it will be possible to adjust the brake system to the
vehicle’s new configuration, making it more effective than with the original
settings. When a car is designed, its safety system must be adequate in order to
comply with pre-established rules.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DE UM CHASSI
DE COMPETIÇÃO

A STRUCTURAL ANALYSIS OF A COMPETION
CHASSIS

RAUL TAMASSIA CAMPOS

DENNIS AUGUSTO MATAVELLI

PROF. AURÉLIO DA DALT

b  cálculo de estruturas por elementos finitos permite dimensionar com
precisão componentes quanto aos deslocamentos e tensões, sejam ele tubos,
chapas, perfis ou até mesmo polímeros. Esta se baseia nas tensões a que cada
componente de uma estrutura está sendo submetido. Com o correto manuseio
destas tensões, chega-se ao projeto ideal de cada componente, diminuindo-se
assim, o risco de falha estrutural.

Para este, foi escolhido o chassi dos StockCar’s V8. Estes carros formam uma
categoria de competição automobilística, que compete no brasil, em
autódromos situados nas principais capitais do país.

T  structural Analysis using the Finite Element Method allows for the
correct dimensioning of components, with respect to displacements and
strengths, whether they be tubes, plates, beams or even polymers. Those
analyses are based on Strengths to which those Structures are being
submitted. With a correct handling of those Strengths, the ideal component
design can be achieved thus reducing the risk of structural failure.

The StockCar V8 Chassis was chosen for this study. These competition cars form
an automotive competition category that competes in all Brazil, on different
tracks in the main capitals of the country.

APROVEITAMENTO DA ENERGIA TÉRMICA
DOS GASES DE ESCAPE EM CLIMATIZAÇÃO
VEICULAR

THE USE OF ENERGY DERIVED FROM EXHAUST
GASES FROM AN AIR-CONDITIONING SYSTEM
IN A VEHICLE

ROGÉRIO TOSHIO ODA

MIGUEL TALÁJ UNIOR

ARTHUR SADAO NAGANAWA

JEFFERSON DA SILVA ESCOBAR

MARCOS TADEU VICENTIN

PROF. JOÃO CARLOS MARTINS COELHO

X ste trabalho inicia-se com a apresentação de alguns conceitos
objetivando o conhecimento dos fundamentos básicos para um razoável
entendimento do desenvolvimento que vem a seguir. Abordam-se temas como
combustão, motores, gases de escape, climatização e componentes de um
sistema de condicionamento de ar. Após esta introdução aos temas que serão
abordados, é descrito o foco principal deste trabalho, com as idéias e
metodologias utilizadas na concepção do projeto. O ponto principal do trabalho
é o aproveitamento da energia térmica dissipada através dos gases de escape
em um motor de combustão interna no sistema de condicionamento de ar do
habitáculo do veículo. Para viabilizar a realização deste aproveitamento,
substitui-se o sistema de condicionamento de ar convencional (por compressão
de vapor) por um sistema alternativo (por absorção). Então, são desenvolvidos
os cálculos para dimensionamento dos componentes necessários neste sistema
alternativo, cujo fluido de trabalho é uma solução água - amônia. Por fim, nas
conclusões faz-se um balanço final de todo o trabalho.

g his paper begins with the presentation of some basic concepts with
the object of providing the fundamentals for a reasonable understanding of
the subject matter that follows. The subjects covered are combustion, engines,
exhaust gases, climatization and components of an air conditioning system.
This is followed by a description of the main focus, with the ideas and
methodologies used in the conception of the project. The main point of the
work is the exploitation of the wasted thermal energy through the exhaust
gases in an internal combustion engine in the air conditioning system in the
cockpit of the vehicle. To make this feasible the conventional air conditioning
system (vapor compression) is substituted by an alternative system (by
absorption). Then, the calculations for sizing of the necessary components in
this alternative system are developed, where the fluid is a solution of water
and ammonia. Finally, the closing paragraphs present the conclusions of the
whole project.
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CAIXA DE CÂMBIO PARA FAPINHA

THE GEARBOX FOR A BEACH BUGGY

BRUNO GALLINARO

DOUGLAS HIDEAKI AYABE

PROF. MARCO STIPKOVIC FILHO

T  caixa é um sistema que possui, em sua grande maioria, como
principais componentes as engrenagens. O sistema tem como finalidade a
transferência de movimento em velocidade graduadas. Este trabalho tem como
objetivo projetar, manufaturar e adaptar estecãmbio a um Fapinha, analisando
a viabilidade técnica e econômica através de cálculos e outros aspectos
relevantes, utilizando dados bibliográficos e conhecimentos adquiridos ao
longo do curso de graduação em Engenharia Mecânica.

A viabilidade técnica do projeto foi verificada, porém o custo elevado para sua
manufatura o inviabilizou. A solução encontrada para este problema foi a
adaptação de componentes encontrados no mercado, com o incoveniente de
rever dados conceituiais, que atrasaram o andamento do projeto.

A análise completa da fase conceitual, ou seja, o seu planejamento, veirifcando
a gama de possibilidades de ocorrências, é a fase de maior importância para o
bom gerenciamento de um projeto.

g he gearbox is a system that consists mainly of cogs as its principal
components. The system’s main purpose is the transference of movement in
gradual speeds. The objective of this project is to design, manufacture and
adapt the gearbox to a beach buggy (“Fapinha”) while analyzing its technical
and economical feasibility through calculations and other relevant aspects.
Bibliographical data as well as knowledge acquired throughout the mechanical
engineering course were used in the project’s development.

The technical feasibility was positive but the manufacturing cost was too high.
This problem was solved by adapting components available on the market,
which led to the need for adjustments which delayed the development of the
project.

The complete analysis of the project, that is, its planning process, verifying a
whole array of possible occurrences, is the most important stage to achieve
good management of a project.

CALANDRA SEMI-AUTOMÁTICA

A SEMIAUTOMATIC ROLLING MACHINE

CRISTIANO LEME

ANSELMO NOGUEIRA AYRES

CRISTIAN AITA

PROF. CARLOS OSCAR CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

X studo, projeto e construção de uma calandra semi-automática, voltada
para a produção de um produto específico, buscando assim, uma forma
alternativa de manufatura.

g his work presents the study, design and construction of a semiautomatic
three-roll form, used for the production of a specific part, with the intention of
finding an alternative form of manufacturing.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DINAMÔMETRO DE CHASSIS

THE DEVELOPMENT OF A CHASSIS DYNAMOMETER

CAIO FRANCO GIARETTA

DANIEL ABDO WEISHAUPT

MARCELO ZANOTTO

RODRIGO PEREIRA

ROBERTO ANTONIO LUCCHESIC

PROF. JOSÉ ROBERTO AUGUSTO DE CAMPOS

b  dinamômetro de chassis, tema deste trabalho, é um equipamento
capaz de, através de imposição de solicitações de atrito aos pneus, reproduzir a
inércia de um veículo experimental para obter uma maior correlação entre
testes de laboratório e a condição real de operação dos motores Honda,
modelos GX 120 K1 de quatro tempos, ciclo Otto.

Estes motores, objeto de estudos dos discentes da disciplina Motores térmicos,
ministrada ao curso de Engenharia, habilitação em Engenharia Mecânica, da
Escola de Engenharia Mauá, são modificados quanto às suas concepções originais
de construção, com o intuito de se obter o melhor desempenho possível nestes
veículos experimentais em prova de arrancada, também objeto da disciplina
supra citada. Feitas tais alterações, estes motores são avaliados em um
dinamômetro de bancada. Como as análises feitas no dinamômetro de bancada
têm uma condição específica de avaliação (imposição de carga constante ao eixo
do motor), percebeu-se o benefício do desenvolvimento de um dinamômetro de
chassis para avaliar o desempenho numa condição onde tais motores estarão
montados nos veículos experimentais, simulando, de forma diferente da avaliação
realizada no dinamômetro de bancada, a condição dessa prova de arrancada. Esta
simulação estará apta a correlacionar não só o desempenho do motor em si, mas
também do conjunto “power train”, identificando problemas como: durabilidade,
montagem do motor no veículo e afins.

g he Chassis Dynamometer, object of this work, is an equipment capable
through attrition forces on the tires, to reproduce the inertia of an
experimental vehicle to obtain a better correlation between laboratory tests
and the real condition of operation from the Honda engines, models GX 120
K1, four stroke, Otto cycles.

These engines are objects of study by students of Thermal Engines at the
Mechanical Engineering Department and have had their original design
changed in order to get the best performance possible on these test vehicles in
the drag racing, also a subject studied in those courses. Having completed the
engine change, it is evaluated in a bench dynamometer. Since such evaluation
is made under specific operating conditions where a constant power load is put
on the shaft, it became important to develop a dynamometer for the university
to evaluate the engines’ performance when installed on experimental vehicles.
This would provide a different simulating method from the test performed
with a dynamometer in a bench test. This simulation will be capable of
showing not only the engine performance but also the performance of the
group “power train”, identifying problems such as: durability, engine assembly
and other related problems.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA
PARA O PROJETO DE UM SISTEMA DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY
FOR THE DESIGN OF A SOLAR ENERGY WATER
HEATING SYSTEM

EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

FERNANDO CÉSAR PICHELI

RICARDO ANDERSON BATISTA

PROF. PAULO DE LIMA BELISÁRIO

b  trabalho consiste na elaboração de uma metodologia para o projeto
de um sistema de aquecimento de água por energia solar.

Inicialmente será apresentado ao leitor o princípio básico de funcionamento
de um coletor solar de placas planas, com uma explanação sucinta dos
elementos constituintes, materiais empregados, tipos de montagem e
instalação, para posteriormente focar o equacionamento matemático do
sistema e a análise de desempenho dos coletores de placas planas e tanques
térmicos de armazenamento.

g his work consists in the preparation of a methodology for the
development of a design of a water heating system by solar energy.

Initially, the reader will be introduced to the basic principle of a solar collector
in flat plates with a short explanation of the constituent elements, materials
used, types of assembly and installation. This is followed by a focus on the
mathematical balance of the system and the performance analysis of the
collector in flat plates and thermal storage tanks.

DIMENSIONAMENTO DE AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO ALTERNATIVO

THE DIMENSIONING OF AN ALTERNATIVE
AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING SYSTEM

ALEX KAZUO SATO

CARLOS EDUARDO CORDEIRO

LEANDRO ANTÔNIO FERNANDES

FRANCISCO SCINOCCA

CESAR MORIMOTO HATSUMURA

PROF. DEMÉTRIO ELIE BARACAT

b  dimensionamento de um sistema de climatização automotivo está
relacionado com a carga térmica recebida pelo habitáculo devido à ação de
agentes externos, cujas variáveis estão relacionadas com a posição do Sol em
função do dia do ano, a posição do corpo (automóvel) na Terra (latitude), o
tempo de exposição à radiação solar, a área de troca do corpo receptor (teto do
veículo), a área envidraçada além da radiação emitida pelo corpo humano em
função do seu metabolismo. Portanto, um sistema de climatização automotivo
devidamente dimensionado deve ser capaz de suprir esta carga térmica
resultante.

T n automotive air conditioning system design is directly related to
the thermal load received in the cockpit through the action of external agents.
In turn, the variables are related to the position of the Sun on a given day of the
year. Also, to the car body’s position on the Earth (latitude), the exposure time
to the Sun’s radiation, the heat exchange area of the receptor body (the sheet
metal) the glass covered area besides the radiation emitted by the human
body as a result of its metabolism. Therefore, an automotive air conditioning
system rightly dimensioned must be capable of overcoming this resulting
thermal load.
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EQUIPAMENTO PARA COMPACTAÇÃO DE LIXO

EQUIPMENT FOR COMPACTING GARBAGE

CARLOS ALBERTO MONTAGNINI VASS

RICARDO LEVI D’ANCONA

TATIANA HEITZMANN HIRATA

PROF. JOÃO MÁRIO CSILLAG

T nalisando-se o gerenciamento de resíduos em estabelecimentos
comerciais, percebe-se uma grande dificuldade no armazenamento e
transporte do lixo, sendo os mais significativos o volume ocupado por estes
resíduos e seu alto grau de decomposição – o que os torna atraentes para
insetos e roedores, além de também ser responsável pelo surgimento de odores
desagradáveis.

No entanto, segundo os proprietários destes estabelecimentos, estes problemas
são percebidos como de solução necessária, porém não dignos de altos
investimentos, surgindo assim o foco deste trabalho – um equipamento
compactador de lixo de baixo custo, fácil manuseio, alta durabilidade e versátil.

T nalyzing the management of waste residues in commercial
establishments, one can perceive the great difficulties presented in the storing
and transportation of garbage, especially considering the volume and occupied
space with its high decomposition rate, which is responsible for attracting
insects and rodents as well as generating unpleasant odors.

According to the owners of these establishments, this is a problem that needs
to be dealt with, albeit with as little investment as possible. This has prompted
the need for the development of the equipment which is the object of this
project – a low cost garbage compactor, easy-to-handle, with high durability
and versatile.

ESTUDO DA ESTAMPAGEM PROFUNDA
EM AÇOS “INTERSTITIAL FREE” POR PROCESSO
HYDROFORM

A STUDY OF DEEP DRAWING IN “INTERSTITIAL
FREE” STEEL THROUGH A HYDROFORM
PROCESS

DAVI LIAO

FABIO DANTAS MUCHUELO

RICARDO ALEXANDRE RUEDA

PROF. MARCO STIPKOVIC FILHO

b  objetivo deste trabalho de graduação foi elaborar um estudo de uma
nova tecnologia de estampagem profundo, conhecida como hydroform ou
hidroconformação, em que o punção ou a matriz é susbstituido pela ação de
um líquido a alta pressão que executa a conformação mecânica da chapa
metálica.

Para este trabalho, escolhemos como material de chapa o aço IF (interstitial
free) devido a suas exclusivas propriedades mecânicas. Este material já é
largam,ente utilizado pela indústria automobilística para estampagem de
peças com alto grau de estiramento, sendo utilizado em condições mais críticas
que os aços EEP (estampagem extra profunda).Também foram abordados
aspectos administrativos e econômicos de projeto de ferramenta de processo.

Ao longo do projeto, as premissas tomadas para desenhar, dimensionar e
verificar as peças foram revistas e melhoradas. Dessa forma, ao mesmo tempo
em que foram realizados estudos teóricos, também foram obtidos os
refinamentos necessários ao projeto da ferramenta.

g he object of this senior thesis work was to study a new deep drawing
process technology known as hydroform, in which the punch or the mold is
replaced by a high-pressure liquid that executes the mechanical conformation
of the metal sheet.

For this project, the IF (Interstitial free) steel was chosen for the sheet material
due to its exclusive mechanical properties. This material is already widely used
in the automotive industry to form the parts with a high degree of deep
drawing, being used under harsher forming conditions than extra deep
drawing steels. The administrative and economic aspects of the tool’s design
and forming process were also considered.

Along the design process, the premises established to draw, verify and optimize
the dimensions of all assembly parts were reviewed and improved. In this way,
the theory was studied while at the same time the necessary refinements were
made to the tool’s design.
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ESTUDO DA MELHORIA DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO NA COMPOSIÇÃO
DE UM PRODUTO DE PET RECICLADO

A STUDY ON THE IMPROVEMENT OF THE PROCESS VARIABLES
IN THE COMPOSITION OF A RECYCLED PET PRODUCT

ALEKSANDRO BARBOSA DE LIMA

ANDRÉ SANCHES BALIULEVICIUS

DANÚSIA CRISTINA VEDOLIN BELMONTE

DENIS LUIZ MAZINI

PROF. JÚLIO ROBERTO BARTOLI

b  resíduo sólido gerado nos domicílios e empresas pode ser recuperado,
desde que não contamine o meio ambiente. A reciclagem de plásticos, em
especial garrafas de PET, tem grande valor social e um vasto mercado a ser
explorado. Este mercado está crescendo de forma acelerada, onde a cada dia
são abertas novas micro-empresas, podendo estas ser lucrativas e de grande
auxílio à sociedade, desde que sejam aplicadas corretamente as técnicas para
reciclagem e reutilização deste material. No Brasil a utilização de PET, ainda
está em ascensão, iniciou-se com a utilização de garrafas paras bebidas
carbonatadas e hoje já engloba embalagens de alimentos e a introdução de
garrafas para água. A tendência é utilizar o PET para engarrafar bebidas ainda
não exploradas como cervejas, espumantes, fazendo substituição ao vidro e
outros materias comumente utilizados. Neste trabalho, obsercva-se a grande
importância deste mercado, mas também algumas dificuldades enfrentadas
por aqueles que apostaram na reciclagem. O projeto como um todo se
desenvolveu em torno do acompanhamento de um processo real de fabricação
de fitas de arquear de PET reciclado de uma micro-empresa do ramo de
reciclagem. É sabido que durante o processo de reciclagem, as garrafas ou os
flocos de PET são submetidos a etapas de lavagem para sua limpeza. Assim, a
possível umidade residual desta fase do pocesso poderia causar hidrólise e
redução do peso molecular do PET durante a extrusão, comprometendo as
propriedades mecânicas do produto final. Portanto foi analisada a influência da
presença de umidade no material durante o processo, tendo sido realizados
ensaios laboratoriais seguindo metodologia específica traçada para o
desenvolvimento deste trabalho. Foram comparados lotes de PET reciclado
após secagem em estufa e lotes com umidade original, sendo para isso
analisadas algumas propriedades do produto extrusado, como: Resitência à
tração, teor de umidade e indíce de fluidez. Constatou-se, a partir dos dados
dessas análises, que a umidade no extrusado de PET foi muito mais
significativa nas fases pós-extrusão (resfriamento em água e reaquecimento
com água a cerca de 85°C ) do que na fase pré-extrusão, comprometendo as
propriedades físicas analisadas em questão.

g he urban solid waste could be regenerated provided it does not
contaminate the environment. The post-consumer plastic recycling, especially
PET, is of great social value and a vast market to be explored. This market is
growing very fast and new small-companies are daily being formed, and can
become lprofitable, bringing social benefits if correct techniques for recycling
and reuse of these materials are employed. The use of PET in Brazil is still
growing. It started with the use of bottles for carbonated drinks, and is being
used nowadays for food packages and also being introduced in bottles for
drinking water. New uses for PET bottles are being explored for other drinks in
Brazil, such as beer and sparkling wines, in substitution for glass and other
generally used materials. In this work an analysis was made showing the great
importance of this market. Some of the difficulties faced by those working with
recycling were also presented. The project was developed following the
production of wrapping ribbons made of recycled PET in a small company in
the recycling trade. It is known that during the process of recycling, the PET
bottles or flakes undergo certain washing stages. Thus, the possible residual
moisture in that process could cause hydrolysis and reduction of molecular
weight of PET during the extrusion process, affecting the mechanical
properties of the final product. Therefore, the effect of this moisture in the
material  was analyzed, using a laboratory analysis following a specific
methodology for this purpose. Recycled PET batches, before and after being
oven dried, were compared with an analysis made of some properties of the
extruded product, such as: tensile strength at breaking, moisture level and melt
flow index. It was observed that moisture in the extruded PET was more
significant in the post-extrusion stages (water-cooling and water heating at
85°C) than in the pre-extrusion stages, affecting the physical properties of this
product.
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ESTUDO DE MELHORIA DO CONTROLE DE ESTOQUE DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO
PARA LINHAS DE ENVASE DE BEBIDAS

A STUDY ON THE IMPROVEMENT OF INVENTORY CONTROL IN A LINE OF BEVERAGE PACKAGING

DIÓGENES SANTOS TAPADA

THIAGO CAPELETTI

CHRISTIEN CESTARI

PAULO TADEU DOS SANTOS SEABRA

PROF. NILTON LUIZ MARCHIORI

a este trabalho de graduação estaremos realizando uma análise crítica
detalhada, resultando numa proposta de trabalho a qual objetiva a melhoria
do controle do estoque das peças de reposição para linhas de envase de
bebidas comercializadas pela KHS Brasil e distribuídas para todo o Brasil,
América do Sul, América Central, América do Norte e alguns países da Europa,
Ásia, África e Oceania.

Para a estruturação desta proposta de trabalho, fizemos estudos da atual
demanda da companhia, a qual, por não ser fixa, resultou na escolha da
aplicação do sistema de revisão periódica para o controle deste estoque, a fim
de que seja feita uma revisão da posição do mesmo a cada intervalo fixo de
tempo. Em cada revisão, uma nova ordem de suprimento é colocada. O
tamanho dessa ordem irá variar de uma revisão para a seguinte, dependendo
das flutuações da demanda.

O resultado foi o redimensionamento de um estoque sempre compatível com a
atual necessidade do mercado, reduzindo os custos de inventário e solucionando
os problemas de falta ou excesso de peças de reposição em estoque.

Para que nossos progressos fossem apresentados de forma clara, e embasada
em uma teoria já reverenciada, pesquisamos e apresentamos em todo trabalho
pontos de vista e opiniões dos mais diversos autores sobre assuntos onde a
logística se apoia, desde a criação dos primeiros armazéns até os tão atuais
conceitos sobre sazonalidade e ajustes de demanda, Just-in-Time, dentre
muitos outros.

Desta forma, acreditamos que a leitura deste trabalho facilitará o
entendimento sobre a importância da gestão de estoques e apresentará uma
visão bastante focada do papel da logística no mundo globalizado.

g his paper presents a detailed critical analysis, which will result in a
proposal aiming at the improvement in the inventory control of packaging in
the beverage lines marketed by KHS Brasil which are distributed throughout
Brazil, South, Central and North America and some countries of Europe, Asia,
Africa and Oceania.

For the structuring of this work proposal a study was conducted on the
company’s current demand. The fact that this is not stabilized resulted in the
choice for having a periodic revision system for this inventory control, in which
the administration specifies a fixed period of time for a position revision. In
each revision, a new supply order is placed. The size of that order will vary
according to the demand.

As a result we have the resizing of a stock compatible with the market’s current
needs, significantly reducing the inventory costs and solving problems such as
the lack or excess of spare parts in stock.

In order to have a clear and objective presentation of the progress made, our
research is based on the theory already presented by many authors. In the
course of development of this paper the different authors’ opinions on which
Logistics is based, from the beginning of the first warehouses to the modern
concepts of the art of stocking such as, demand adjustments, Just-in-Time, and
others.

Thus, it is our opinion that this paper contributes to a better understanding of
the importance of warehouse/stock management besides focusing on the role
that Logistics plays in the globalized world.
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IMPLANTAÇÃO DE KANBAN UM ESTUDO
DE CASO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

IMPLEMENTATION OF THE KANBAN SYSTEM A
CASE STUDY IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

FÁBIO GARCIA

HESLEY RENATO TORRES

FERNANDO ALVES DA SILVA

ALESSANDRO BATISTA COELHO

PROF. NILTON LUIZ MARCHIORI

T tualmente vivemos em um mundo cada vez mais competitivo, e
para uma empresa sobreviver, é necessário desenvolver e implementar
produtos e sistemas mais competitivos, com baixo custo e elevada qualidade.
Nesse panorama o sistema Kanban aparece como uma vantagem
competitiva frente à concorrência. O objetivo deste trabalho foi estudar e
implementar o sistema Kanban no setor de montagem do “Conjunto Carcaça
com Tubos do Eixo Traseiro” dos caminhões na “DaimlerChrysler do Brasil”.
Este estudo foi baseado nos fundamentos do Sistema Toyota de Produção
visando a redução de estoques, otimização do fluxo de produção, redução das
perdas, aumento da flexibilidade da produção e aumento da produtividade.
O mapeamento do processo possibilitou a identificação dos possíveis pontos
para a implantação do sistema, o que nos levou a sugerir a implantação na
etapa de usinagem do tubo singelo. O trabalho apresenta os possíveis
benefícios que eram esperados bem como as principais dificuldades
encontradas que levaram a não implantação do sistema.

j e currently live in a competitive world and for companies to survive
it is necessary to develop and implement more competitive products and
systems with low costs and high quality. At this point, the “Kanban System’’
appears to have high competition advantage in comparison with its
competitors. The purpose of this senior thesis work was to implement the
Kanban in the manufacturing process of a “Joint Assembling Carcass with
Tube of the Back Axle” of trucks at the DaimlerChrysler do Brasil plant. This
study was based on the Toyota Production System for reduction of stock,
optimization of production flow, loss reduction, and increase in production
flexibility and productivity. Through the process control it was possible to
identify the points where the Kanban System could be applied and which led
us to suggest its implementation at the stage of machining process of the
single tube. This senior thesis work shows the possible benefits of Kanban
System and the difficulties that led to it not being implemented in this case.

IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA
E HIDRÁULICA EM TORNO UNIVERSAL

THE IMPLEMENTATION OF PNEUMATIC AND
HYDRAULIC AUTOMATION IN AN UNIVERSAL
LATHE

DENNIS AUGUSTO DE ALMEIDA SQUILANTE

THIAGO CLEMENTE DE OLIVEIRA

PROF. RUBENS GEDRAITE

a este trabalho, encontra-se descrito o processo de automação de um
Torno Universal, os conceitos e pré-requisitos necessários, os dispositivos
usados, as vantagens e desvantagens, a economia, o rendimento na produção,
bem como todos os aspectos complementares relacionados à implementação
desta tecnologia disponível nos dias de hoje.

Através de resultados colhidos em atividades práticas com torno sem a
implementação da Automação e resultados de cálculos efetuados com os dados
e características dos dispositivos dimensionados, iremos comparar a eficiência
e eficácia de um Torno Universal atuando ora com, ora sem a automação
proposta neste Trabalho.

\ n this work a description is given of the automation process of an
Universal Lathe. The work covers the concepts and necessary pre-requisites,
together with the devices that are being used, the advantages and
disadvantages, the economy, the production efficiency, as well as all the
complementary aspects related to the implementation of this technology
presently available.

Through results collected in practical activities with the equipment without
the implementation of the automation and results of calculations conducted
with the data and the characteristics of the dimensioned devices, we are
going to compare the efficiency and effectiveness of an Universal Lathe
working sometimes with, and at other times without, the automation
proposed in this project.
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO DE ALÍVIO DE TENSÕES PARA AÇOS BAIXA LIGA
EM SOLDAS COM METAL DE ADIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL

THE INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT FOR TENSION RELIEF OF LOW- ALLOY STEEL
WITH METAL ADDITION OF STAINLESS STEEL

MÁRCIO DERIVI VIEIRA DA SILVA

DANTE MANESCHI NETO

CARLOS KAPUDJIAN CARABETT

PROF. RICARDO ALEXANDRE FEDELE

T  fim de unir os componentes de um dispositivo, mecanismo ou
máquina, vários processos e tecnologias são empregados, dentre as quais a
soldagem.

E dentro do universo da soldagem pode-se empregar diferentes técnicas e
materiais para atingir-se os objetivos almejados. Tratando-se de soldagem
de aços baixa-liga, caso deseje-se obter uma solda que evite trincas à alta
temperatura, ou, ainda, usufruir da maior tenacidade que o aço inoxidável
propicia, deve-se utilizar como material de adição o aço inoxidável, sendo
um dos mais adequados para tal fim, o eletrodo AWS A5.4 E309L-17. Após a
soldagem de aços baixa-liga, pode ser utilizado o tratamento térmico de
alívio de tensões, que normalmente é realizado na faixa de temperatura de
550 ºC a 750 ºC, com o intuito de minimizar as tensões residuais. No entanto,
os aços inoxidáveis sofrem corrosão intergranular, decorrente da precipitação
de carbonetos de cromo nos contornos de grãos formando regiões
empobrecidas em cromo, deixando, desta forma, o metal de solda suscetível
à corrosão. A precipitação de carbonetos de Cromo ocorre em uma faixa de
temperatura que varia entre 425 ºC e 900 ºC, interceptando a faixa de
temperatura do tratamento de alívio de tensões do aço baixa-liga acima
mencionada. Sugere-se, portanto, que, as soldas de aços baixa-liga soldados
com eletrodos de aço inoxidável, após sofrerem tratamento térmico de alívio
de tensões, podem estar suscetíveis à corrosão intergranular. O presente
estudo teve o objetivo de analisar o efeito do Tratamento Térmico de Alívio
de Tensões recomendado para aços baixa-liga, em um metal de solda de Aço
Inoxidável. Concluiu-se que, embora tenha-se verificado um aumento de
corrosão no metal de solda, o eletrodo AWS A5.4 E309L-17 não apresentou
limitações tangentes à resistência mecânica ao ser submetido a tratamento
térmico de alívio de tensões a temperaturas indicadas para aços baixa-liga.

f everal procedures and technologies have been used to combine
different metal components of certain devices, mechanisms or machines,
among which is welding.

Within the sphere of welding, different techniques and materials are utilized in
order to achieve the desired objectives. With respect to welding of low-alloy
steels, stainless steel should be used as an adding material if the main purpose
is to avoid the appearance of cracks, which occur when welding at high
temperatures, or benefit from the greater tenacity given by stainless steel.
The electrode used for stainless steel welding is the AWS A5.4 E309L-17.
The literature suggests the use of tension relief treatments, which can vary
from 550 ºC to 750 ºC, immediately after the welding of low-alloy steels, in
order to reduce tensions. However, the low-alloy steels may suffer
intergranular corrosion. The intergranular corrosion originates from the
precipitation of the chromium carbides in the grain boundaries, creating
“chromiumless” regions, consequently leaving the stainless steel susceptible to
corrosion. According to the literature chromium carbide precipitation occurs
between 425 ºC and 900 ºC. It is important to note that the precipitation
temperature range matches with the stress relief temperature. It could
therefore be concluded that the welding of low-alloy steel after undergoing
thermal treatment for tension relief is susceptible to intergranular corrosion.
The object of this work is to analyze the effect Thermal Treatment of tension
relief recommended for low-alloy steels. It was concluded that despite the fact
of an increase of corrosion on the welded surfaces, the electrode AWS A5.4
E309L-17 presented no limitations with regard to mechanical resistance, when
submitted to the thermal treatment for tension relief at temperatures
indicated for low alloy steels.
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KIT DE MOTORIZAÇÃO PARA UMA CADEIRA
DE RODAS CONVENCIONAL

A KIT FOR MOTORIZING CONVENTIONAL
WHEELCHAIRS

ESTEVÃO FACCHINI PONTIN

PATRÍCIA RODILHA

MARCELO BASSINELLO SARTORI

PROF. DARIO GRAMORELLI

X ste projeto foi desenvolvido com o objetivo de propiciar maior
conforto aos deficientes físicos que utilizam cadeira de rodas, através do
desenvolvimento de um kit de motorização adaptável a uma cadeira de
rodas convencional, a um custo acessível.

O trabalho constitutiu-se, basicamente no projeto e na construção de um
protótipo, utilizando-se de componentes comerciais como: motores elétricos,
baterias automotivas, redutores e componentes elétricos.

g his project was developed with the object of providing greater comfort
to handicapped people who use wheelchairs and describes the development of
a kit consisting of an electric engine that can be adapted to conventional
wheelchairs at an accessible price.

The project was based on the construction of a prototype using commercially
available parts such as electric engines, automobile batteries, reducing gears
and electric components.

LOGÍSTICA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

LOGISTICS AS A COMPETITIVE DIFFERENTIAL

SERGIO KENSHO SHIMODA

ELCIO TEIXEIRA DE CONTI

ALEXANDRE MAGNO BERNARDES

PROF. MAURO CARLOS ANDREASSA

X ste trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da logística
e seus principais conceitos através de uma abordagem teórica e a análise
prática de uma importante empresa de autopeças. Este estudo foi organizado
em duas partes a saber:

Na primeira parte, foi abordado o princípio básico da logística demonstrando os
seus mecanismos de funcionamento, a sua importância e a atenção necessária
para aplicá-la corretamente de acordo com cada necessidade.

Na segunda parte, exploramos melhor a teoria abordada através de um estudo
no almoxarifado da TRW, empresa fornecedora de cintos de segurança para
indústria automotiva, baseado numa ferramenta simples de análise.

Em seguida foram feitas algumas sugestões de melhorias que se concretizou
numa bem sucedida mudança de localização e estruturação do armazém. Além
disso, visando reduzir os altos custos de inventário de alguns itens importados,
desenvolvemos também uma análise de lote econômico, evidenciando a
importância de um estudo logístico aprofundado e propondo uma nova
reformulação para os lotes destes materiais.

g he object of this work is to show the importance of logistics and its main
concepts through a theoretical analysis and study of an important automotive
supplier company.

This analysis has been organized in two parts. The first part covers the basic
principle of logistics showing its functional mechanisms, its importance, and
the necessary care in its correct application according to each requirement.

The second part will explore the theory through a simple analysis study of the
TRW Company warehouse, a supplier of passenger car seat belts. This is
followed by suggestions for improvements in the handling area that resulted in
a successful change in the layout and structuring of the warehouse.

A further analysis was made with the aim of reducing the high inventory costs
of some imported items, establishing the economic batch sizes, which revealed
the importance of a logistic study in order to restructure and improve the
operation.
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MINI REFRIGERADOR POR COMPRESSÃO
DE VAPOR

A MINI REFRIGERATOR BY VAPOR
COMPRESSION

EDILSON LEONARDO

ALEXANDRE CITERO PETRONI

EVANDRO PRETEL

DENIS ROBERTO DE OLIVEIRA

PROF. JOÃO CARLOS MARTINS COELHO

a este trabalho é descrita a tecnologia existente para refrigeração e
proposto um sistema que opera baseado nos princípios da termodinâmica.

Além disso, será modelado matematicamente um mini refrigerador por
compressão de vapor para corrente alternada com o auxílio do programa
computacional EES (Engineering Equation Solver)

g his work presents the existing technology for refrigeration and a system
proposal that operates based on thermodynamic principles.

Furthermore, a mini refrigerator run on vapor compression for alternate
current will be mathematically modeled using software called EES
(Engineering Equation Solver).

MOTOR PARA ESTUDO DA DETONAÇÃO

AN ENGINE FOR THE STUDY OF KNOCK
PHENOMENON

ARTHUR FERNANDES SCHULZ

ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA

ROGÉRIO BOLCHI DOMINGUES

LAERTE GIMENIS RODRIGUES

PROF. JOSÉ ROBERTO AUGUSTO CAMPOS

b  estudo do fenômeno da detonação e dos fatores que influem o mesmo
são de vital importância no projeto de motores, já que suas conseqüencias são
prejudiciais para o seu funcionamento. O desenvolvimento de um motor com
taxa de compressão, avanço de faísca e mistura ar / combustível variáveis,
juntamente com a aula preparada, permitem que os alunos de disciplina
Motores Térmicos e interessados visualizem essas influências na prática,
utilizando como ferramentas um computador e um osciloscópio. Com
diferentes rotações fixadas, a taxa de compressão foi variada até a ocorrência
de detonação, acusada pelo sensor fixado no bloco do motor. Nesse ponto a
mistura foi variada até eliminar o ruido da detonação, retornando ao ponto
inicial. A ignição foi atrasada até a detonação parar novamente e em todas as
variações, potência foi anotada e as suas curvas determinadas. Por meio do
osciloscópio, os gráficos P - a foram plotados. Para se atingir tais resultados, o
projeto passou pela etatapa de pesquisa, quando todos os fatores relevantes
para a execução do mesmo foram levantados. Na etapa do desenvolvimento,
foram executadas ações conforme o planejado havendo adaptações quando
necessárias. Além dos testes realizados na fase experimental, vale salientar a
administração de prazos e recursos como etapas fundamentais para o sucesso
do projeto.

g he study of the knock phenomenon and the factors that influence it are
extremely important in the engine’s design, since the consequences jeopardize
its correct functioning. The development of an engine with variable
compression ratio, spark timing and air / fuel ratio associated to the explosion,
allow thermal engine students and interested people to observe these
influences using as measuring tools the dynamometer and the oscilloscope. By
the fixation of different rotations, the ratio was varied until the phenomenon
appeared, indicated by the sensor fixed on the block. At this point the mixture
was varied again until the audible knock was eliminated, returning to the
starting point. The ignition was delayed until the knock stopped again. In all
variations the power was recorded and its curves plotted. P- a plots were
obtained using the oscilloscope. To achieve such results, the Project passed
through a research phase when all relevant factors for the execution of the
project were obtained. During the development stage, adaptations were made
based on the information obtained in the research stage, not to mention
fundamental stages established for the project’s success such as deadlines and
the administration of resources.
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PROJETO E MANUFATURA DE LIMPADOR DE AREIAS DE PRAIA

THE DESIGN AND MANUFACTURE OF CLEANING EQUIPMENT FOR SAND BEACHES

ANDRÉ VARVELLO NUNES

CRISTIANO SILVEIRA DE CARVALHO

PROF. CARLOS OSCAR CORRÊA DE A. FILHO

b  trabalho de graduação é uma etapa muito importante para nós
formandos de Engenharia Mecânica.

Acreditamos que neste momento utilizaremos os conhecimentos adquiridos
nos cinco anos do curso, bem como, uní-los àqueles adquiridos fora da escola.

Em uma época onde as atenções estão voltadas para um desenvolvimento
sustentável, surge a necessidade de tornar os ambientes em que convivemos
mais agradáveis, visando um futuro no qual as próximas gerações também
possam desfrutar daquilo que é fornecido pela natureza.

Observou-se que nas praias do litoral de São Paulo a limpeza de determinadas
regiões não é suficiente, deixando detritos que, com o acúmulo, tornarão a
praia inadequada para uso.

Neste trabalho encontran-se o projeto de um equipamento destinado a
limpezade praias. Uma limpeza focada em detritos de pequeno porte, tais
como, bituca de cigarro, tampinhas de garrafa e canudinhos plásticos que
freqüentemente são encontrados nas áreas contendo barracas e/ou carrinhos
de lanches.

Enfim: respeito, consiência, limpeza, preservação, qualidade ambiental,
resultando uma vida melhor.

g he senior thesis work is a very important stage for the graduating
students in Mechanical Engineering. This is an opportunity to use the
knowledge acquired during the five years of the course putting them together
with the information acquired in our day-to-day experiences outside the
school.

At a time when much attention is given to sustainable development, the need
arises to improve the environment making it more pleasant to live in looking
ahead so that future generations may also benefit from what nature has
provided.

It has been observed that the cleanliness on certain beaches on the coast of
São Paulo State leaves much to be desired, leaving much trash and debris
which with accumulation will render them unfit for use.

This project has as its objective the development of equipment for cleaning
beaches. The cleaning operation is focused on small sized debris, such as
cigarette buts, bottle caps, plastic drinking straws and other objects frequently
found in areas with food kiosks or lunch carts.

In summary, respect, conscientiousness, cleanliness, preservation,
environmental improvement will result in a better quality of life.
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PROJETO ESTRUTURAL DE UMA AERONAVE EM
PEQUENA ESCALA

A STRUCTURAL DESIGN OF A REDUCED-SCALE
AIRCRAFT

EDVALDO PICOLO

EMERSON DIAS BIONDO

FABRÍCIO RENÊ BABLER

MARCELO PALMA SPINETTI

PROF. JOSEPH YOUSSIF SAAB JÚNIOR

X ste trabalho dedica-se ao projeto estrutural de uma aeronave de
pequena escala destinada a participar da competição AeroDesign 2002,
promovida pela SAE BRASIL. Assim, serão consideradas neste estudo todas as
restrições impostas pelas regras desta competição, levando-se em conta ainda
que, para se obter um bom resultado na disputa, a estrutura projetada deverá
ser capaz de proporcionar à aeronave a ser concebida, a maior eficiência
possível, isto é, a melhor relação entre resistência mecânica e peso estrutural,
aumentando a capacidade de elevação de carga e a probabilidade de maior
pontuação desta aeronave na competição.

g his senior thesis work covers the structural design, test and construction
of a reduced-scale aircraft that performed at the annual SAE Aerodesign
competition meeting held in São José dos Campos, Brazil, on behalf of our
School. Apart from the many design requirements imposed by the SAE
Aerodesign competition rules, this group tried to design the parts with special
concern as to the structural efficiency in order to obtain a high strength-to-
weight ratio.

PROJETO X-CROSS

THE X-CROSS PROJECT

CRISTIANO HIGA

RICARDO RANGEL MORISSON DA SILVA

PROF. ALFREDO ÁLVARO DE MENDONÇA BERNARDINI

g endo como base uma visão holística do mercado, O X-Cross surgiu com o
objetivo de aplicar o conhecimento adquirido durante o curso de engenharia,
aliando o desenvolvimento do projeto com as mais avançadas tecnologias de
engenharia existentes no mercado atual. O produto desenvolvido é um chassi
com suspensão independente para patins “in-line” fora de estrada, voltando
para o mercado de produtos esportivo de alta performance. A abordagem do
projeto feita de forma multidisciplinar envolve diversas áreas como: Análise de
Mercado, Deasign, Biomecânica, Ergonomia, Dinâmica dos Sistemas, Resistência
dos materiais, Metalurgia, Engenharia experimental, Construção de Máquinas
entre outras. Utilizado em paralelo, tecnologias como o DMU (Digital Mock-Up),
análise de elementos finitos e simulação. O X-Cross se distingue por ser um
projeto inovador, com soluções de design e engenharia inteligentes, onde a alta
tecnologia otimiza o desenvolvimento do projeto e assegura a performance do
produto.

g aking as basis a holistic view of the market, the X-Cross was born with
the object of applying the knowledge acquired in the engineering course,
linking the development of the project with the state-of-the-art engineering
technologies available on the market. The developed project is an independent
suspension chassis for in-line off-road skates, targeting the market of high
performance sport products. The multidisciplinary project approach involves
several areas such as: Market Analysis, Design, Biomechanics, Ergonomics,
System Dynamics, Material Resistance, Metallurgy, Experimental Engineering
and Machine Construction, among others. At the same time parallel
technologies were applied, such as DMU (Digital Mock-Up), Finite Element
Analysis and computer simulation. The X-Cross distinguishes itself for being an
innovative project, with intelligent design and engineering solutions, where
top technologies optimize project development and assure the product
performance.
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PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE PROJETO DE UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL UNITÁRIA
QUE UTILIZA MEMBRANA POLIMÉRICA COMO ELETRÓLITO: APLICAÇÃO EM SEÇÕES DE ENSAIO

A METHODOLOGY PROPOSAL FOR THE DESIGN OF A FUEL CELL THAT UTILIZES A POLYMERIC
MEMBRANE AS AN ELECTROLYTE: APPLICATION IN EXPERIMENTAL SESSIONS

DANILO CARREIRA ITÁO

OSCAR AKIHIDE KIMURA

ANDRÉ PEREIRA RAMOS

PROF. PAULO DE LIMA BELISÁRIO

d uestões ambientais, aproveitamento e disponibilidade energética,
têm sido motivos de preocupação para a sociedade humana, o que
impulsiona a pesquisa de fontes alternativas renováveis. A tecnologia da
célula a combustível, tem despertado a atenção para pesquisas, não só na
área estacionária como também na área móvel. As células a combustíveis
apresentam vantagens em diversos quesitos, como por exemplo, poluição
atmosférica, aproveitamento energético e densidade de potência. Por ser
uma tecnologia baseada na conversão eletroquímica, através de uma
síntese entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, a mesma constitui uma
fonte de energia livre de emissões de poluentes atmosféricos. Uma vez que
o domínio de tal tecnologia virá trazer um diferencial de competitividade,
há uma restrição de divulgação dos conhecimentos, sendo assim difícil a
obtenção de estudos que tratam da metodologia de projeto de células a
combustíveis. Desta maneira, o presente trabalho tem o intuito de tentar
preencher a lacuna, relativa aos tópicos e metodologia de projeto de uma
célula a combustível, no caso daquelas que utilizam membrana polimérica
como eletrólito. Essa metodologia possibilitará o desenvolvimento de um
projeto simplificado de uma célula a combustível unitária, que servirá de
base para estudos e pesquisas em bancadas de teste. O estudo de tal tipo
de célula foi motivado pela grande potencialidade na utilização
automotiva, principalmente graças a características tais como, a
temperatura de operação, portatibilidade, facilidade de manutenção e
possibilidade de utilização em conjunto com um reformador de
combustível (que possibilita a obtenção de hidrogênio através de
combustíveis convencionais).

X nvironmental questions, energy usage and availability, have been a
cause of concern to society which in turn has stimulated research for
alternative renewable sources. The fuel cell technology has aroused attention
for increased research not only in stationary conditions, but also in a mobile
application. Fuel cell technology presents advantages in several areas such as,
air pollution, energy uses, and system power density. This technology is based
on electrochemical conversion through a synthesis between the hydrogen and
oxygen, and constitutes an energy source free of atmospheric pollutant
emissions. Since the possession of such technology affords a competitive
differential there is certain restriction on disclosing information. Studies on the
subject dealing with methodology of fuel cell design are difficult to come by.
The present work aims to supply information related to the methodology of
fuel cells design with special emphasis on PEM fuel cells. This methodology will
make possible the development of a simplified single fuel cell design which
can serve as a basis for further studies and research on bench tests. The study
of such technology was motivated by its great potential in automotive
application, mainly due to such features as operating temperature, portable
devices, easy maintenance and possibility of use with a fuel reformer
(equipment that makes it possible to obtain hydrogen from conventional fuels)
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ROTULADEIRA COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
ROTATIVA (FRASCOS CILÍNDRICOS)

A LABELING MACHINE WITH A ROTATING FEED
SYSTEM (CYLINDRICAL FLASKS)

PATRICK SIMON-VERMOT

EDUARDO VILABOA FACHAL

FERNANDO LÉO A. DE OLIVEIRA

RODRIGO WOSNIAK

PROF. FRANCISCO BAQUES TUDELA

a o mercado brasileiro de rotuladeiras, encontram-se máquinas
deficitárias com respeito à produtividade. Quando se precisa de altos índices de
produção, recorre-se a equipamentos importados que além de caros ocupam
grande espaço físico.

O nosso projeto visa à construção de um protótipo que consiga conciliar os
altos índices de produtividade requeridos, pequena área fabril ocupada e baixo
preço; possíveis de serem praticados no mercado interno.

g he Brazilian labeling market is being hampered by inefficient labeling
machines. When high productivity is required, the consumer needs to appeal to
imported machines, which are very expensive and take up a lot of space.

This project aims to develop a prototype that can accomadate high
production levels and small space, at costs that are acceptable to the local
Brazilian market.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE CARGA
COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

AN ELECTRICALLY DRIVEN LOAD
LIFTING SYSTEM

DANIEL PFEIFER

EDSON VERGÍLIO

FLAVIO ENOBI

GUSTAVO ALEX LEITE BARBOSA

PROF. CARLOS OSCAR CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

b  dispositivo trata-se de um Mecanismo de engrenagens de dentes retos
e telescópio de três estágios, acoplado a um motoredutor de corrente contínua
de 12V e o seu funcionamento ocorre da seguinte maneira :

Um adaptador colocado na saída do motoredutor transmite o movimento à
engrenagem de dente reto (Pinhão) que através da relação de transmissão
transfere esse movimento à Coroa. Acoplado ao centro dessa engrenagem está
um telescópio de três estágios, possuindo este roscas semelhantes aos de
barramentos de máquinas operatrizes com limitadores, que quando atingidos,
repassam o movimento para o estágio seguinte. Isso faz com que a carga que
está sendo aplicada ao cilindro de apoio suba ou desça conforme o desejado.

A mudança no sentido de todo o movimento do sistema (engrenagens e
consequentemente o telescópio) será dado através da inversão da polaridade
no motoredutor.

g he mechanism consists of a set of two straight toothed gears with a
three-stage telescope shape, connected to an electrical engine that works
as follows:

An adapter placed at the engine exit transmits movement to a straight
toothed small gear that by the transmission relation transfers this
movement to the large gear. Attached to this gear’s center there is a three
stage telescope, that when it reaches its limit, transfers the movement to the
next stage. This means that the weight based on the cylinder support goes
up or down according to the need.

Changes of system movements (gears and consequently the telescope shape)
will be done by the opposite polarity of the engine.
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SISTEMA DE ELEVAÇÃO PARA VEÍCULOS
DE CARGA RODOVIÁRIOS

A TRUCK LIFTING SYSTEM

FERNANDO MELLO LEME

ALEX NOBOYUKI AGATA

ALBERSON FERNANDO PEDROSA OISHI

PROF. CARLOS OSCAR CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

b  desenvolvimento de um sistema de elevação para veículos de carga
rodoviários tem como objetivo facilitar a operação emergencial de troca de
pneus de caminhões, diminuindo os riscos ao motorista ou operador, reduzindo
o tempo de transporte, tendo impacto diretamente o custo do frete.

O sistema proposto será fixado no veículo utilizando, para levantamento,
cilindros hidráulicos movidos por uma bomba hidráulica acoplada a uma
tomada de força na caixa de mudanças de marcha.

g his paper describes the development of a Truck Lifting System that has
the object of facilitating emergency tire changing operations, reducing the
risks of accidents to the driver or operator and the time taken to perform the
operation with a direct benefit on the freight costs.

The system will be fixed to the vehicle using hydraulical cylinders driven by a
hydraulic pump linked to a power outlet from the gearbox.

SISTEMA PNEUMÁTICO DE ELEVAÇÃO VEICULAR

A PNEUMATIC SYSTEM FOR LIFTING VEHICLES

RICARDO BERTI RIBEIRO

EDELCIO DIAS LOPES FILHO

RODRIGO FONTES MARTINS

PROF. FRANCISCO LOUZANO LEME

a o princípio, a engenharia mecânica, além de projetar os mecanismos
como nós os conhecemos foi também responsável pelo desenvolvimento
destas máquinas e de seus componentes. Com o passar dos anos, algumas
destas ferramentas permanecem ainda no formato como elas foram
concebidas, ou então sofreram muito poucas alterações.

Com o desenvolvimento das tecnologias, principalmente hidráulica e
pneumática, estas ferramentas agora podem ser repensadas para que elas
possam ter um maior rendimento exigindo menor esforço por parte do
operador e possuindo maior velocidade na execução de sua função, com um
conseqüente aumento na produtividade.

O dispositivo veicular de elevação pneumática visa, fazendo uso de uma
fonte de ar comprmido, elevar um veículo de pequeno porte para que possa
se efetuar a troca de um pneu furado ou até mesmo alguma eventual
manutenção, evidentemente com o auxílio de um cavalete.

Neste trabalho, procurou-se projetar e construir um protótipo de uma sistema
que se utilize de uma atuador pneumático que, sob uma certa pressão de ar
comprimido, possa lavantar um veículo (carga), com o auxílio de uma estrutura
e um sistema de alavancas.

\n the beginning, mechanical engineering, besides designing the
mechanisms the way we know them today was also responsible for the
development of these machines, their tools and components. Over the years
some of these tools either continue to be in the same size and format in which
they were originally conceived or have undergone very little change.

With the development of technology, especially hydraulics and pneumatics,
these tools can now be rethought so that they become more efficient,
demanding less effort on the part of the operator, being faster in the execution
of tasks with a consequent increase in productivity.

The device allows the pneumatic lifting of a vehicle using compressed air to lift
small cars for tire changing or even an occasional repair or maintenance,
obviously with the aid of a trestle.

In this work, a prototype was designed and built of a system which, through
pneumatic action using compressed air, can raise a vehicle or load with the
help of a trestle structure and a system of levers.
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SOLDAGEM DE CHAPAS GALVANIZADAS
PELO PROCESSO MIG BRAZING

WELDING OF GALVANIZED PLATES
THROUGH THE MIG BRAZING PROCESS

MAURÍCIO CORDIOLI BRAGHETTO

CARLOS EDUARDO ABELLAN DA SILVA

FELIPE GAGLIARDO SCHEIDL

PROF. RICARDO ALEXANDRE FEDELE

a a industria automobilística, a preocupação com a qualidade anticorrosiva
de uma carroçaria, motiva o estudo de novas tecnologias de soldagem que
minimizem a influência nesta propriedade das chapas. A aplicação de
consumíveis de soldagem com ponto de fusão reduzido implica numa menor
transferência térmica à chapa galvanizada fazendo com que a camada protetora,
de zinco, seja pouco afetada. Por outro lado, estes consumíveis representam um
incremento no custo desta operação quando a comparação se dá de forma direta
sem a avaliação dos ganhos operacionais e eficiência da solda.

Com base neste quadro, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar
comparativamente a soldabilidade, as características metalográficas, as
propriedades mecânicas e a resistência à corrosão de chapas galvanizadas
soldadas pelo processo MIG com arame sólido de Aço e processo MIG Brazing com
arame sólido de Cobre Silício. O primeiro é comumente usado na operação de
soldagem e o segundo é uma opção de consumível com baixo ponto de fusão.

Os resultados revelaram existir vantagens na aplicação do eletrodo de Cobre
Silício na soldagem de chapas galvanizadas, tanto do ponto de vista técnico
como também em termos de produtividade.

\ n the automotive industries, the concern with the anti corrosive
quality of the cabin motivates the studies of new welding technologies,
which minimizes the impact of the heat in the strip properties. The
applications of low melting point welding filler metal means a lower
transference to galvanized plates leading to a reduction on the zinc lost.
Looking at it from another perspective, these consumables represent an
increase in the costs of the welding operation, when compared directly
without evaluating the operational benefits and the welding efficiency.

Based on this situation, this study had as target to verify the weldability, the
metalographical characteristics, the mechanical properties and the corrosion
resistance of the galvanized plates welded by the MIG process with a steel solid
electrode and by the MIG Brazing process with a Copper Silicon electrode.

The first one is commonly used in the welding operation and the second is a
low melting point filler metal option.

The results have showed some benefits in the Copper Silicon electrode
applications, not only technical but also in terms of high productivity.

“STAND IN TABLE” COM DISPOSITIVO
DE TRANSFERÊNCIA INDEPENDENTE
DE DEFICIENTES FÍSICOS DE UMA CADEIRA
DE RODAS

STAND IN TABLE WITH AN INDEPENDENT
DEVICE FOR TRANSFERRING DISABLED
PEOPLE FROM A WHEELCHAIR

ANDERSON PINHO DA SILVA

EDUARDO SILVEIRA PIOVEZAN

FERNANDO MORELO

FRANCISCO MARCOS RODRIGUES

PROF. KONSTANTINOS DIMITRIOU STAVROPOULOS

h nindo esforços da Engenharia e Medicina, atuando na área então
chamada de Engenharia de Reabilitação este trabalho teve por objetivo
desenvolver um sistema de transferência de pessoas deficientes portadoras de
paraplegia, entretanto com capacidade plena de movimentação dos membros
superiores, a serem transferidos de maneira independente de uma cadeira de
rodas convencional para o aparelho fisioterápico chamado de Stand in Table,
fazendo com que a pessoa deficiente permaneça na posição ortostática, com
postura adequada e de maneira sustentada. A solução apresentada visou além
da segurança e facilidade de acionamento, a construção simples e de baixo
custo atendendo as necessidades do público alvo o qual busca tratamento na
Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD), instituição a qual foi
solicitante e parceira no desenvolvimento do projeto.

g hrough joint Engineering and Medical efforts, working at the so-called
Rehabilitation Engineering Area, this project aims to develop a system capable
of transferring disabled people with paraplegia but with full motion capability
of the upper limbs, from a conventional wheelchair to the physiotherapy
equipment called a Stand in Table, which has the function of keeping people in
a proper “stand in” position without any help from an outside person. The given
solution follows not only the safety and easy handling procedures, but a simple
construction and consequently low cost, benefiting the population that needs
the health care offered by the Disabled Child Assistance Association (AACD),
which requested the development of this project and was also a partner.



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

8686

VIBRAÇÕES DE ESTRUTURAS PELO MÉTODO
DOS ELEMENTOS FINITOS

VIBRATIONS OF STRUCTURES BY THE FINITE
ELEMENT METHOD

ALEXANDRE MONTANHOLI SOARES

THOMAS KIYOSHI LONGO NAKAGAWA

PROF. KONSTANTINOS DIMITRIOU STAVROPOULOS

a o presente trabalho, foi utilizado o Método dos Elementos Finitos
(MEF) para analisar a estática e a dinâmica de estruturas tridimensionais
formadas por vigas. Foram desenvolvidos programas, em MatLab, para o
cálculo das freqüências e modos naturais de vibrar de estruturas do tipo
referido. Também foi calculada a resposta da estrutura a forças oscilantes
utizando-se a Análise Modal. O enfoque deste trabalho foi o de entender o
MEF e elaborar programas com o objetivo de se conseguir melhor
entendimento e aprendizado do método.

g he present work uses the Finite Element Method (FEM) to analyze the
statics and dynamics of tri-dimensional structures formed by beams. Programs
in MatLab were developed to calculate the natural frequencies and modes of
vibration. Also, the structure response to an oscillating force was computed by
Modal Analysis. The goal was to understand the FEM, elaborating programs
with the aim to get a better understanding and learning of the method.

TUBO DE RANQUE-HILSCH “TUBO DE VÓRTICE”

THE RANQUE-HILSCH “VORTEX TUBE”

MARCELO BOTION

JULIO CESAR OSTI DA SILVA

ROGÉRIO REDER GIMENEZ

PROF. JOSEPH YOUSSIF SAAB JÚNIOR

b  Tubo de Vórtice de Ranque-Hilsch é um dispositivo que separa
mecanicamente um fluxo de gás primário em dois fluxos secundários com
entalpias diferentes.

Assim, um dos fluxos secundários resulta com temperatura acima e outro
com temperatura abaixo da temperatura de referência do fluxo principal,
alcançando gradientes de temperatura de 170 K, dependendo da pressão do
fluxo principal.

O dispositivo atua em processo não cíclico (portanto contínuo) e não dispõe de
peças móveis, em contraste com os sistemas tradicionais de condicionamento
de ar.

O intuito deste trabalho é o de compreender a dinâmica desse processo através
de modelos, avaliar sua eficiência e sugerir possíveis aplicações práticas.

g he Ranque-Hilsch tube is a device that mechanically separates a primary
air stream into two secondary air streams with different (opposite) enthalpies.

In this way, one can obtain a cold stream and a hot stream with a temperature
difference of up to 170 K, based on the inlet pressure, suitable for use in many
applications.

The device operates in a continuous mode and does not possess any moving
parts as opposed to the traditional compressors used in air conditioning
equipment.

It is the purpose of this work to understand the dynamics involved in the
phenomena inside the tube, evaluate the efficiency of the processes and,
accordingly, propose some applications for the device.
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METALLURGICAL ENGINEERING

g he Mechanical and Metallurgical Engineering courses of Mauá
School of Engineering have a dynamic characteristic directing it towards
a permanent search for compliance and improvement.

 Within this perspective the courses attempt to offer the future engineers
a foundation that will permit his or her rapid adaptability to the sciences
related to Mechanical and Metallurgical Engineering, and also to the
techniques that will allow for continued participation in technological
advances of social and human interest.

In this respect it seeks to qualify as a compliant with the following basic
characteristics:

• a generalist approach to the various areas of Mechanical and
Metallurgical Engineering;

• emphasis on the conceptual aspect, affording an all encompassing and
continuous vision;

• the offer of some elective courses that will allow for a quick curricular
updating and a certain specialization of the student for the job market
and for his or her personal preferences;

• practical activities that will continually support the theory being learned;

• giving value to the managerial aspects of Engineering.

PROF.  MARCO STIPKOVIC FILHO
Department of Mechanical and Metallurgical Engineering
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ENGENHARIA METALÚRGICA

b s Cursos de Engenharia Mecânica e Metalúrgica da Escola de
Engenharia Mauá caracterizam-se por uma dinâmica que os direcionam
para a busca de uma permanente adequação e atualização.

Dessa perspectiva, os cursos preocupam-se em conferir aos futuros
engenheiros uma formação que permita sua rápida adaptação às ciências
relacionadas com a Engenharia Mecânica e Metalúrgica e às técnicas que
possibilitem contínua participação nas realizações tecnológicas de
interesse social e humano.

Nessa direção, procura um enquadramento na observância das seguintes
características básicas:

• abordagem universalizante nas diversas áreas da Engenharia Mecânica
e Metalúrgica;

• ênfase no aspecto conceitual, que propicie uma visão abrangente e
contínua;

• oferta de algumas disciplinas optativas que permitam rápida atualização
curricular e uma certa especialização do aluno diante do mercado de
trabalho e de suas preferências pessoais;

• atividades práticas que apóiem continuamente o aprendizado teórico;

• valorização dos aspectos de gestão da Engenharia.

PROF.  MARCO STIPKOVIC FILHO
Departamento de Engenharia Mecânica e Metalúrgica
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TRATAMENTOS TÉRMICOS PÓS-SOLDAGEM DE ALÍVIO DE TENSÃO
NO DESEMPENHO DA ZONA AFETADA PELO CALOR DE SOLDAS REALIZADAS
EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX UNS S31803

A STUDY ON THE INFLUENCE OF STRESS RELIEF POST WELD HEAT TREATMENTS
ON THE PERFORMANCE OF THE AREA AFFECTED BY THE WELD HEAT ON DUPLEX
STAINLESS STEEL UNS S31803

CRISTIANE VARGAS

ELISABETE CRISTINA PORTES

PROF. RICARDO ALEXANDRE FEDELE

b s aços inoxidáveis duplex têm sido utilizados num crescente número de
aplicações nos últimos anos. As ligas de aço inoxidável possuem uma excelente
combinação de propriedades mecânicas e resistência à corrosão, devido à sua
composição química e à microestrutura de austenita e ferrita em iguais
proporções. A produção de componentes mecânicos a partir desses materiais
geralmente envolve processos de soldagem. Muitas vezes, tem-se a
necessidade de unir outras ligas aos aços inoxidáveis duplex tais como aços
inoxidáveis martensíticos ou aços baixa liga, e o tratamento térmico pós-
soldagem torna-se necessário.

O emprego de tratamentos térmicos pós-soldagem de alívio de tensões pode
deteriorar as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dos aços
inoxidáveis duplex, por meio de modificações microestruturais. Por essa razão
foi estudada a influência desses tratamentos no desempenho da zona afetada
pelo calor de soldas no aço inoxidável duplex UNS S31803. Para esse estudo,
foram realizados tratamentos isotérmicos em diferentes temperaturas e
tempos, os quais foram definidos com base em literaturas especializadas sobre
alívio de tensões em soldagem. Procurou-se avaliar a influência de tais
tratamentos nas propriedades mecânicas e na resistência à corrosão das
regiões estudadas.

Os resultados mostraram que as propriedades da zona afetada pelo calor
podem sofrer alterações de acordo com os parâmetros utilizados nos diferentes
tratamentos realizados.

W uplex Stainless Steels have been used in an increasing number of
applications for the past years. These alloys have an excellent combination of
mechanical properties and corrosion resistance on account of their chemical
composition and microstructure formed by two phases: austenite and ferrite in
equal proportions. Employment of these materials to construct mechanical
components usually involves welding processes. Duplex stainless steels can be
welded to different alloys, such as martensitic and low-alloyed steels. In these
cases a post weld heat treatment is recommended.

On the other hand, stress relief post weld heat treatments may impair the
performance of duplex steels due to undesired micro structural changes. This
study had the objective of examining the influence of some post weld heat
treatments on the performance of welds in the heat-affected zones of the most
common duplex stainless steel UNS S31803. Isothermal heat treatments with
several temperatures and times were conducted. The influence of such heat
treatments on the mechanical properties and corrosion resistance of welds was
evaluated.

Results showed that the heat affected zone properties may be affected by the
heat treatment parameters.
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INDUSTRIAL ENGINEERING

T s an organizer of production of goods and services, the Industrial
Engineer must be a multiple scope professional, capable of integrating
people, machines, materials and the environment.

The Senior Thesis Works developed in the area of Industrial Engineering
reflect the directions of the various areas of the Brazilian productive
market. This year’s projects were developed in the areas of: Energy,
Environment, Industrial Processes, Logistics, Manufacturing Simulation,
Finances, Electronic Commerce, Quality, Operational Research, and
Management Knowledge.

The Senior Thesis Works are a thermometer of the quality of the Engineers
graduated at Mauá School of Engineering. They testify the accomplishment
of our mission to provide the Brazilian Industry with good professionals
capable of designing and managing the various production systems.

PROF.  CIRO CORRÊA LEITE
Head of the Industrial Engineering Department



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

9393

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
MECÂNICA

V omo organizador da produção de bens e serviços, o Engenheiro de
Produção Mecânica deve ser um profissional multidisciplinar, capaz de
integrar pessoas, máquinas, materiais e o meio ambiente.

Os trabalhos de Graduação desenvolvidos na área de Engenharia de
Produção Mecânica refletem as tendências 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, Comércio Eletrônico, Qualidade, Pesquisa Operacional
e Gestão do Conhecimento.

Os Trabalhos de Graduação são um testemunho da qualidade dos Engenheiros
formados pela Escola de Engenharia Mauá. Eles comprovam o cumprimento
da nossa missão de proporcionar, para a indústria brasileira, bons profissionais
capazes de projetar e gerenciar os diversos sistemas de produção.

PROF.  CIRO CORRÊA LEITE
Chefe do Departamento da Administração da Produção
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ANÁLISE DA FERRAMENTA SCOR NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA BASF

AN ANALYSIS OF THE SCOR TOOL IN THE BASF SUPPLY CHAIN

DENISE RASTELLI

TATIANA SONOHARA FURUGEM

TATIANA MACHADO DE CAMPOS

PROF. JOÃO MÁRIO CSILLAG

a esta era de globalização, grandes mudanças estão ocorrendo nas
relações entre empresas e consumidores. O consumidor tem cada vez mais
opções de escolha de produtos e serviços, uma vez que o avanço tecnológico
permite às empresas ampliarem suas ofertas. Esse fato gera um aumento das
exigências do consumidor quanto à qualidade e ao preço do produto.

Atualmente a sobrevivência das empresas depende de sua vantagem
competitiva, e elas buscam melhorar não somente o processo produtivo como
também todos aqueles que causam impacto diretamente nas necessidades do
cliente. Algumas empresas no Brasil já vêm preocupando-se com sua cadeia de
suprimentos, como é o caso da BASF.

Como novas técnicas e ferramentas de gestão da cadeia de suprimentos são
essenciais para este esforço, decidimos avaliar neste trabalho a ferramenta
Supply-Chain Operations Reference Model (SCOR). Essa metodologia foi
utilizada pela equipe no projeto para a otimização de alguns processos e para a
avaliação dos resultados.

Ts the globalization of the world economy advances, great changes are
taking place in the relations between corporations and customers. Customers
have more and more choice of products and services as the technological
progress enables corporations to expand their offers. Freedom of choice makes
customers more demanding when it comes to prices and quality of the
products.

Accordingly, the survival of most corporations is contingent upon its
competitive advantage and they strive to enhance not only it is productive
processes but also all the processes that have a direct impact on the customer’s
needs. Some local corporations, like BASF, are already focusing the supply chain
processes.

As new supply chain management tools and techniques are critical to these
efforts, in this paper we chose to evaluate the Supply-Chain Operations
Reference Model (SCOR), employing the methodology to optimize some
processes and evaluating the results obtained.
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APLICAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
NUMA EMPRESA DO SETOR GRÁFICO

APPLICATION OF MANAGEMENT IMPROVEMENT SYSTEMS IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
OF A COMPANY IN THE PRINTING SECTOR

CRISTIANE BERÇA

CINTIA MARIA VICENTIN DINIZ

PROF. JOSÉ ANTÔNIO GHILARDI

X ste trabalho tem como finalidade não só analisar as condições relativas
à segurança e saúde ocupacional numa empresa do setor gráfico, bem como
implantar as melhorias necessárias em seu sistema de gestão ocupacional.

A idéia deste estudo surgiu a partir de notícias da imprensa de que hoje
nosso país gasta uma quantia em torno de R$ 20 bilhões anuais com a
ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. Desse total, R$ 10 bilhões são
pagos pelas empresas privadas e R$ 2,5 bilhões são pagos pelo governo em
indenizações, sem contar com a média de 9 mortes diárias devido aos
acidentes ocupacionais. Além disso, o mercado de trabalho informal,
segundo dados da FIPE, gasta outros R$ 5 bilhões.

Em vista dos cenários mundial e nacional relativos à gradativa diminuição de
postos de trabalho sem uma proporcional diminuição de acidentes e doenças
do trabalho nos últimos anos, tornou-se ainda mais interessante a realização
desta pesquisa, constituindo-se numa grande oportunidade para a observação
da forma como são administradas as questões ligadas à prevenção, numa
empresa de médio porte.

O objetivo final deste projeto é o de elaborar ferramentas de prevenção que
auxiliem a redução de acidentes e doenças do trabalho.

g his work has the purpose of analyzing the relative conditions of
Occupational Safety and Health of a company in the printing sector, as well as
to establish the necessary improvements in its occupational administration
system.

The idea for this study emerged from some news in the press, which stated that
our country today spends around R$ 20 billion a year with the occurrence of
accidents and work illnesses. Private companies spend about R$ 10 billion and the
government spends around R$ 2.5 billion on reimbursement, not counting the
average of nine deaths that occurs daily due to work accidents. Furthermore the
informal job market spends an additional R$ 5 billion, according to FIPE’s
(Economic Research Institute) data.

In view of both the world and domestic scenario in the last few years, with
respect to the gradual reduction of work stations without a proportional
reduction in accidents and work illnesses, the realization of this work aroused
greater interest constituting a large opportunity to observe the way in which
prevention methods are administrated in a medium size company.

The final objective of this project is to elaborate prevention tools that will help
in the reduction of accidents and work illnesses.
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AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
PARA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA DE UMA INDÚSTRIA
DE CONDUTORES ELÉTRICOS POR MEIO
DE SIMULAÇÃO

EVALUATION OF STRATEGIES FOR
THE PHYSICAL DISTRIBUTION OF ELECTRICAL
CONDUCTORS THROUGH SIMULATION

DANYLO SALGADO

JOSÉ AUGUSTO CARDOSO NETO

FÁBIO VLASIC BAJTALO

TÂNIA PINHEIRO ABDU

PROF. AFONSO CELSO MEDINA

X ste trabalho de graduação tem como tema o estudo do sistema de
distribuição de uma indústria de condutores elétricos. Buscamos analisar a
viabilidade da implantação de um centro de distribuição no estado do Rio de
Janeiro, onde se concentra a maior demanda da empresa.

A partir de um levantamento histórico das vendas nos últimos dois anos (2000-
2001), pôde ser feita uma previsão de vendas para o próximo ano. Dois
modelos de simulação que representam o sistema atual e o proposto foram
elaborados com a finalidade de estudar as diversas políticas de uso do centro
de distribuição. Diversos cenários foram simulados por meio da variação do
tamanho do lote de reposição de estoque, do estoque de segurança e da
capacidade de transporte e distribuição. A análise desses cenários permitiu
identificar reduções de custos logísticos e melhoria dos níveis de serviço
atualmente adotados pela empresa.

Na conclusão do trabalho, apresentam-se as vantagens e desvantagens
resultantes da implantação do centro de distribuição, além de sugestões para
outros possíveis trabalhos.

g his Senior Thesis Work focuses on the study of the distribution system in
the electrical conductors industry, evaluating the possibility of implementing a
distribution center in the state of Rio de Janeiro, where the largest demand for
the company products is located, excluding the state of São Paulo.

A historic research of the sales in the last couple of years, showed what sales
prediction could be made for the subsequent years. A simulation model which
represents the proposed system was elaborated to analyze the several ways of
using the distribution center. Then, several situations were simulated by
varying the size of the reposition batch. The analyses of these situations
allowed us to identify the reduction of the logistic costs and the improvement
of the service levels of the company.

This conclusion showed advantages and disadvantages of the implementation
of the distribution center and suggestions for future projects

DIAGNÓSTICO DE ENTIDADE DO TERCEIRO
SETOR SEGUNDO CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA
DO PNQ – CASO ASA

A DIAGNOSIS OF A THIRD SECTOR ENTITY
ACCORDING TO EXCELLENCE CRITERIA
OF THE PNQ – THE ASA CASE

BRUNA BENFATTI RESSTEL

CAROLINA FERREIRA AUFRANC

ISABEL DE MAGALHÃES ESTEVES

PROF. JOÃO MÁRIO CSILLAG

aeste trabalho utilizou-se o PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) para
uma análise crítica da gestão de uma organização do Terceiro Setor. Este
trabalho objetivou identificar as oportunidades de melhoria da gestão em foco
por meio de um estudo de caso e, assim, para se poder elaborar propostas de
melhorias.

 O grupo estudou conceitos do Terceiro Setor, do PNQ e a Instituição escolhida,
Associação Santo Agostinho - ASA.

Realizou-se uma pesquisa de campo, na qual se pôde verificar, por meio de seis
critérios de excelência do PNQ os pontos fortes e as oportunidades de
melhorias na entidade em questão e, assim, puderam ser elaboradas propostas
pertinentes.

ghis Senior Thesis Work uses the National Quality Premium (PNQ) in order
to conduct a critical analysis of the management and administration of an
institution from the Services Sector. The purpose of this work paper is to
identify opportunities of improving such management through a case study,
thus enabling the preparation of a draft of the corresponding improvement
proposals.

The work was conducted through a study made by the group concerning the
concepts of the Third Sector, the PNQ, and the chosen institution,
Associação Santo Agostinho - ASA. An investigation was made focusing on
PNQ’s six (6) criteria of excellence, through which the group could identify the
positive points and the existing improvement opportunities in the Institution
and, thereby, prepare the pertinent proposals for improvement.
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ESTABELECIMENTO DE UMA REPUTAÇÃO DE MERCADO

ESTABLISHING A MARKET REPUTATION

ALEXANDRE JEAN IOSSEPHIDES

DANILO BRANDÃO PELHO

MÁRCIO THIAGO EGGERS

RENATO CHAGAS PRIETO

PROF. NELSON GUIMARÃES PENTEADO DE CASTRO

T  escolha de estratégias e tomadas de decisões são fundamentais para
que um produto tenha sua reputação estabelecida no mercado, fazendo com
que marketing e publicidade entrem em sincronia com o processo produtivo
(qualidade do produto), e com a produção (quantidade a produzir).

Para se aplicarem os conceitos teóricos e analisar-se a importância de um
produto ter sua reputação estabelecida no mercado, escolheu-se o açúcar
cristal como objeto de estudo. Foi analisado o processo de estabelecimento de
uma marca de um produto básico no mercado, desde sua produção até os
canais de distribuição, para ser aplicado um plano de expansão de mercado que
trouxesse resultados lucrativos para a empresa.

Estudaram-se profundamente os aspectos de marketing, logística, produção e
política de preços, buscando-se alcançar um bom nível de conhecimento sobre
os temas que envolvem o assunto e sobre a aplicação dos conceitos teóricos de
marketing no mercado de açúcar cristal.

Foi feita uma análise de valores sobre o DOCYTO, açúcar cristal natural, a fim de
se demonstrarem os custos de sua produção, sua receita, sua aceitação e
crescimento do mercado ao longo dos anos, na região do estado de São Paulo.

Várias técnicas e procedimentos recomendados para cada situação foram
analisados, visando-se formar uma organização de ações a serem tomadas. Este
estudo procurou unir estudos teóricos a aspectos práticos voltados ao setor
sucro-alcooleiro.

g he chosen strategies and decisions taken are fundamental for the
establishment of a product’s reputation on the market. Marketing and
advertising need to be in line with the production process (product quality)
and with production (quantity).

In order to apply theoretical concepts and to analyze the importance of a
product in achieving recognition in the market, crystal sugar was chosen as the
topic of analysis. We have evaluated how a basic product can develop to
become a known brand in the market. We assessed its production and
distribution strategy, in order to develop an expansion plan that could bring
profitable results to the company.

We have thoroughly evaluated the marketing, logistics, production and pricing
policy, in order to have a better understanding of the issues that affect the
product, and to see a real example of how theoretical marketing concepts can
be applied to the crystal sugar market in real life.

We have focused our analysis on a product called DOCYTO, a natural crystal
sugar. We have analyzed its production costs, revenues, and its growth in
market share in the State of Sao Paulo over the years.

We have evaluated several techniques and procedures for each situation, in
order to come up with a plan of action and recommended strategy. We have
tried with this study to link theoretical studies to practical aspects of the sugar-
alcohol sector.
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ESTUDO DA CADEIA LOGÍSTICA NA QUALIDADE DA GASOLINA

A STUDY OF THE SUPPLY CHAIN AND GASOLINE QUALITY

FELIPE VICENTE FREITAS NAVARRO

FÁBIO FORESTI MORENO

GUSTAVO ALVAREZ MACHADO DE CAMPOS

HENNING SANDTFOSS

PROF. CLEBER EDUARDO LORENZI

V om este trabalho tem-se o intuito de estudar a cadeia logística da
gasolina e de mapear todos os pontos críticos que possam representar algum
tipo de dano à qualidade do produto final.

O desafio consiste em como colocar a gasolina à disposição dos clientes de
maneira que se mantenha uma qualidade-padrão em todo o processo. A
logística estuda como a administração pode promover melhor nível de
rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, por
meio de planejamento, organização e controle efetivo para atividades de
movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo do produto.

Foi definido que a fronteira deste trabalho seriam os postos de gasolina, centro
de processamento de pedido (CEPROG), terminais e bases de distribuição,
retorno aos postos de gasolina e consumidor final. A metodologia empregada
foi a de acompanhamento minucioso de cada procedimento nas bases e
terminais de carga e descarga, acompanhamento com os técnicos da Petrobrás
do programa “De Olho no Combustível”, que visa fiscalizar a qualidade da
gasolina descarregada pelos caminhões-tanques (CTs), e, além disso, a
elaboração de pesquisas que avaliam o perfil e as necessidades de cada
consumidor e o nível de serviço prestado pelos postos de abastecimento.

Foi possível detectar que realmente existem pontos falhos ou passíveis de melhorias
no ciclo, como a falta de diversificação e controle dos lacres, por exemplo.

g his work has the intention of studying the gasoline supply chain
identifying the critical points that may cause any kind of harm to the quality of
the final product.

The challenge is how to deliver the gasoline to customers maintaining a
standard quality throughout the process. A logistics study can show how
management can provide better profitability on distribution services to
customers and consumers with planning, organization and control of storage
and movement activities that aim to simplify the product flow.

The borderline of this study was defined as the gas stations, order-processing
center, distribution terminals, and return to the gas stations and end user. The
method that was established was to walk through each process of loading and
discharging in the terminals, participate along with the Petrobras technicians
in the program “De Olho no Combustível”, (”Keeping an Eye on the Fuel”) that
supervises the quality of the unloaded gasoline in the gas stations. A
questionnaire was prepared that evaluated the preference and needs of each
consumer and the level of service given by the gas stations.

With this, it was possible to detect that there really are some weak points in
this process cycle such as the lack of diversity and control of the valve seals
used on the transportation trucks.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO

A FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLANTATION OF A HOTELEERING ENTERPRISE

JOSÉ HENRIQUE RAGUEB KULAIF FILHO

LEANDRO NERY DA FONSECA COÊLHO

LORENZO ORSI

PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

T empresa REM Indústria e Comércio Ltda possui uma antiga fazenda
(atualmente improdutiva.) de café de 20 alqueires no município de Tambaú,
região de governo de São João da Boa Vista – SP.

Foi desenvolvido um estudo de viabilidade da implantação de um
empreendimento hoteleiro na fazenda com o objetivo de torná-la rentável;
no caso, a construção de um SPA rural.

Na fase inicial deste projeto foi realizada a análise de mercado do Estado de
São Paulo, mais especificamente da região de Tambaú, incluindo o perfil da
demanda potencial, o perfil dos concorrentes e o levantamento de dados
pertinentes ao setor hoteleiro, como custos operacionais, investimentos e infra-
estrutura.

No desenvolvimento do trabalho, essas informações foram utilizadas nas
definições das variáveis, na análise financeira e risco do projeto.

Comprovou-se a viabilidade do projeto preliminar de acordo com o perfil de
cada investidor.

g he company REM Indústria e Comércio Ltda possesses an old coffee farm
of 20 alqueires, (48 hectares) currently unproductive, located in the borough of
Tambaú, a region within the government of São João da Boa Vista – SP.

A feasibility study for the implantation of a hoteleering enterprise on the farm
was developed with the objective of producing income, in this case, through
the building of rural SPA.

In the initial phase of the project a market analysis of the State of São Paulo
was conducted, more specifically of the region of Tambaú, covering the
profile of the potential demand, of competitors and the pertinent data-
collecting for the hoteleering sector, such as operational costs, investments
and infrastructure.

In the development of the work this information was used in the definitions of
the variables, in the financial analyses and risk of the project.

It proved the feasibility of the preliminary project according to the profile of
each investor.



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

100100

ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE TERMICAMENTE CONTROLADO,
ONDE SEJA POSSÍVEL A GERAÇÃO / MANUTENÇÃO DE NEVE ARTIFICIAL,
PARA FINS RECREATIVOS OU PARA EVENTOS / ATRAÇÕES

A STUDY FOR THE IMPLANTATION OF A THERMALLY CONTROLLED ENVIRONMENT
WHERE IT IS POSSIBLE TO GENERATE AND MAINTAIN ARTIFICIAL SNOW
FOR RECREATION PURPOSES OR FOR EVENTS AND SPECIAL ATTRACTIONS

ALBERTO UEMATSU SUZUKI

DANIEL SIMONSEM

MARIO JINN NAGAO

PROF. CLEBER EDUARDO LORENZI

X ste trabalho tem como propósito estudar métodos e processos
necessários para implantação de um parque recreativo termicamente
controlado, por meio do dimensionamento de sua estrutura de processo e da
avaliação dos custos de investimentos necessários para o empreendimento,
considerando-se os diferentes modos de geração e manutenção de neve.

O projeto deve apresentar lucro líquido ao menos após cinco anos
de funcionamento, para que se mostre uma alternativa viável de investimento
no panorama econômico atual. O estudo parte do ponto em que haverá uma
demanda média diária de cento e cinqüenta pessoas, que gastam em média
R$ 95,00/pessoa, incluindo aluguel de equipamentos, refeição e ingresso.

Foram consideradas três alternativas de processos de geração de neve: a
refrigeração convencional, dada por ciclos de compressão de vapor, geração
de neve por meio de nitrogênio gasoso e a geração de neve por nitrogênio
líquido. Para isso, seus respectivos custos e processos foram considerados
independentemente.

g he object of this work is to study the necessary methods and processes
for implementing a thermally controlled amusement park, designing its
process structure and evaluating global investment costs needed for the
project, considering different ways of creating and maintaining snow.

The project should show a liquid profit soon after the fifth year of functioning,
in order to prove itself as a viable investment alternative within the current
economic scenario. The study is based on the assumption that there is going to
be an actual daily demand of one hundred and fifty people, spending
approximately R$ 95.00 (ninety five reais), including equipment rental, meals
and tickets.

Three process alternatives were considered to create the snow, such as: a
conventional refrigeration, utilizing steam compression cycles, snow
generation utilizing gaseous nitrogen and snow generation utilizing liquid
nitrogen. Costs and processes where considered independently for each case.
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ESTUDO DO FUNCIONAMENTO E PLANO DE MELHORIA DE UMA LOJA
DE UMA REDE DE RESTAURANTES

CHAIN RESTAURANT OPERATION STUDY AND IMPROVEMENT PLAN

FLAVIA FANUCCHI

AXEL WOELZ

SAMANTHA MATTAR MARKOWSKI

PROF. FLÁVIO D’ANGELO PEREIRA DA SILVA

b s objetivos deste trabalho são: caracterizar o funcionamento de uma
rede de restaurantes, identificar sua loja menos rentável, identificar as
causas geradoras do efeito indesejado e propor melhorias por meio de um
plano de ação.

O segmento de restaurantes foi escolhido por tratar-se de um mercado em
ascensão em que são aplicados os mesmos conceitos de uma produção
industrial. Dentro desse segmento, a rede América despertou o interesse do
grupo. Está no mercado desde 1985, quando foi inaugurada sua primeira loja;
registrou ultimamente um crescimento muito acentuado num curto espaço de
tempo e trabalha com conceitos inovadores.

Foi estudado o funcionamento da rede e elaborada uma análise financeira
visando identificar a loja que estivesse apresentando os piores resultados. A
identificação recaiu na loja do Shopping West Plaza, a qual foi analisada em
pormenores para se identificarem as causas dos problemas. Para embasar a
proposição de soluções foi levantada e analisada a bibliografia existente de
maior relevância sobre serviços, restaurantes, o mercado brasileiro de Food
Service, administração financeira e Shopping Centers. Foram feitas também
entrevistas com profissionais da área para verificar se o conceito da rede
América atende às necessidades do público freqüentador do Shopping West
Plaza. Na conclusão do trabalho, são apresentadas propostas de ações que
buscam mudanças no conceito da loja visando solucionar os problemas
detectados.

g his Senior Thesis Work has the following objectives: characterize how a
restaurant chain operates; identify its least profitable restaurant; identify the
reasons for such an undesired effect, and propose an improvement action plan.

The authors chose the restaurant sector because it is an expanding market
segment where industrial production concepts apply. Within this segment, the
America Restaurant Chain aroused the authors’ interest because it has been in
the market since 1985, when the chain opened its first restaurant. It has grown
fast in a short period of time, and has applied innovative concepts.

The authors studied the operation of the restaurant chain as a whole and
prepared a financial analysis with a view of identifying the restaurant showing
the worst results. Such a restaurant is the one located at the West Plaza
Shopping Mall, that has been extensively analyzed to identify the reasons for
such poor performance. To propose a solution, the authors reviewed major
bibliographical references on services, restaurants, the Brazilian foodservice
market, financial management, and Shopping malls. The authors also
conducted interviews with field experts to verify if America’s concept meets
the needs identified by West Plaza Shopping Mall’s customers. As a conclusion,
the authors propose actions to change the restaurant’s concept with a view to
solving the problems detected.



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

102102

ESTUDO DO LANÇAMENTO DE UM PRODUTO

A STUDY OF A PRODUCT LAUNCHING

GUSTAVO FABIANO

THIAGO PENNA NEVES

GUILHERME MARTINELLI VIEIRA

GUSTAVO DE CARVALHO TEIXEIRA

PROF. NELSON GUIMARÃES PENTEADO DE CASTRO

X ste trabalho consiste no estudo do lançamento no mercado de uma
chave de roda telescópica para troca de pneu, realizado pela empresa Cestari
Industrial e Comercial S.A. O estudo foi realizado comparando-se a teoria de
lançamento do produto com o que foi realizado na prática. A teoria baseou-se
no marketing e em conceitos de física, ergonomia e tecnologia mecânica.

O estudo prático deu-se por meio da realização de visitas na planta industrial
da empresa, que possibilitaram não só visualizar o processo de fabricação da
chave mas também obter contato com o marketing da empresa.

Como resultado deste estudo definiram-se os pontos fracos e fortes do produto
e apontaram-se sugestões de melhorias no marketing de lançamento da chave
de roda, incluindo-se uma proposta de redução de custos do produto por meio
de alterações no processo de fabricação da chave de roda telescópica, com o
objetivo de impulsionar as vendas do produto.

g his paper presents the study of a market launching of a telescopic wheel
bolt wrench used in car wheels when changing tires and produced by Cestari
Industrial e Comercial S.A. The study was conducted by comparing the product
launching in theory with what took place in practice. The theory was based on
concepts of physics, ergonomics, and mechanics technology.

The practical study covered visits to the Cestari plant to verify the tool
producing process, gain knowledge, and exchange ideas with the
marketing area.

As a result, product weaknesses and strengths were defined, as well as
suggestions to improve the launching of the wheel bolt wrench, including a
proposal to reduce costs by changing the producing process thus increasing
tool sales.

ESTUDO LOGÍSTICO NUMA EQUIPE
DE AUTOMOBILISMO NA FÓRMULA
RENAULT BRASIL

A LOGISTIC STUDY IN A CAR RACING TEAM
IN THE FORMULA RENAULT BRAZIL

ANDRÉ LUIS BORGES VERNILLE

STEPHANE CHRISTIAN D. JANOSCH

ANDRÉ GALLEGO AUGUSTO

PROF. DAVID GARCIA PENOF

b  automobilismo constitui, no Brasil, uma variante do esporte em que
recursos financeiros são abundantes, porém ainda fortemente marcado pelo
amadorismo, principalmente no que diz respeito à sua gestão. É evidente que
grandes gestores encabeçam a elite desse esporte, porém ainda é comum
observar que práticas saudáveis de gestão moderna não afloraram no meio.

A grande quantidade de recursos injetados numa equipe, camufla a real
necessidade de se cortar custos, de se aprimorarem processos, de se
questionarem estruturas ou simplesmente de se mudar a situação presente. É
dentro desse contexto que o grupo resolveu dedicar-se ao estudo de
ferramentas de gestão da logística aplicadas a uma equipe de automobilismo,
mais precisamente da Fórmula Renault Brasil.

O estudo abordado neste trabalho visa identificar as deficiências e dificuldades
na armazenagem, movimentação e transporte de materiais de uma equipe de
Fórmula Renault, e propor melhorias quando cabíveis.

V ar racing in Brazil represents a sports sector where financial resources
are abundant, but is markedly amateurish with respect to its management.
Despite the great men that lead the elite of this sport, it is still common to
observe that healthy practices of modern management haven’t reached the
car-racing sector.

The great amount of financial resources injected in a racing team hide the real
necessity of cutting costs, improving processes, questioning structures or just
changing the present situation. Within this context, the group has dedicated its
study to logistics techniques of modern management applied in a racing team,
in the Renault Formula Brazil.

The objective of this study is to identify the deficiencies and difficulties in
storage, moving and transportation of material in a Renault Formula racing
team and propose improvements when available.
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ESTUDOS DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE
EM EMPRESA COM PRODUTOS
SOB ENCOMENDA

A STUDY TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS
OF A COMPANY THAT WORKS WITH UNDER
ORDER PRODUCTS

ALESSANDRA HIGASHI

FÁBIO BALDASSARI

DARGAN DARGHAM

ANDRÉ HASSAN

PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

X ste trabalho foi desenvolvido com o propósito de analisar os
aspectos necessários para a competitividade de uma empresa que atua com
entregas sob encomenda. Para isso, foi feito um estudo numa empresa
denominada Sofá Indústria e Comércio de Móveis LTDA, que atua no mercado
de móveis de couro, cadeiras e mesas de ferro e aço inox.

Foi realizado um levantamento de dados na empresa, para se analisarem
algumas das áreas mais importantes que gerem benefícios para a Via Sofá, e
construído um diagnóstico. Com isso, discutiram-se os aspectos que podem ser
melhorados, por meio de ações propostas, com a utilização de técnicas
acadêmicas.

Alguns dos objetivos das ações foram: a redução do tempo de entrega, criação
de controle de uma cadeia de suprimentos, otimização dos processos com a
utilização da teoria das restrições e simulações computacionais, melhoria do
controle de qualidade, entre outros.

g his work was developed to analyze necessary aspects to improve the
competitiveness of a company that works with under order products.
Therefore,  a study was conducted in a company named Via Sofá Indústria e
Comércio de Móveis de Metais LTDA working in the sectors of leather
furniture, stainless steel and iron chairs and tables.

Research was conducted to obtain the necessary information on the Via Sofa
company, analyzing some of the most important areas that generate profit
leading to a business overview diagnostics. Having accomplished this,
discussions are presented on the characteristics that could be improved
through proposed actions, using some academic techniques.

Some of the actions objectives aimed at: reducing the delivery time,
implementing some control of the supply chain, optimizing the process with
the utilization of a Theory of Constraint and computer simulation and
improving of the quality control among others.

EVA INTEGRADO AO ABC COMO FERRAMENTA
DE GESTÃO

EVA COMBINED WITH ABC AS A MANAGEMENT
TOOL

VICENTE CRESTO

WALTER MULLER FILHO

GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA

RODRIGO BARJAS AMADO

PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

V ada vez mais, existe a preocupação com o desempenho das empresas,
onde os investidores devem aplicar seu capital e qual é o verdadeiro valor
agregado por seus investimentos. O presente trabalho objetivou demonstrar a
utilização do Valor Econômico Adicionado (Economic Value Added - EVA

®
)

integrado ao Sistema de Custeio Baseado em Atividades (Activity-Based Costing
- ABC) como uma ferramenta de gestão, provendo executivos, acionistas e
investidores de informações importantes para a tomada de decisões. Com a
utilização do EVA

®
 integrado ao ABC é possível mensurar o valor agregado das

diversas unidades de negócio, e não somente da empresa. Fornece, ainda,
informações relevantes para o estabelecimento de um sistema de remuneração
variável para os diversos níveis funcionais da empresa diretamente ligado aos
resultados, com transparência e motivação.

g here is an ever-growing concern over the performance of the companies
in which shareholders are supposed to invest in and about its true added value.
This paper aims to show the combined use of EVA

®
 and ABC as a management

tool that provides the top hierarchical levels, stockholders and investors
significant information upon which to base their decisions. The combined use
of EVA

®
 and ABC makes it possible to evaluate the added value of a company’s

many different business units instead of just the company as a whole.
Furthermore, it provides important information for the development of a
system of variable remuneration for the different hierarchical levels.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO NA AACD

IMPLEMENTATION OF THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM IN THE AACD

CAIO ALBERTO VIEIRA GIUSTI

BRUNO VASQUES PICCIOLI

RICARDO CORREA RÍMOLI

BRUNO DANIEL

PROF. MARCO ANTÔNIO MADUREIRA

V ada vez mais necessitamos estar inseridos num mercado competitivo
e sem margens para desperdícios. Nesse contexto, o Sistema Toyota de
Produção (TPS) destaca-se, devido ao fato de que, desde a sua criação em
1945, a Toyota nunca fechou o ano com prejuízo. Até mesmo na década de
1970, com a crise do petróleo, quando a maioria das empresas apresentou
prejuízo, a Toyota revelou apenas queda nos lucros, o que demonstra a
capacidade do sistema em se adaptar à demanda. Devido a essa
flexibilidade, comprova-se a eficiência do TPS.

Pelo fato de o TPS ter passado por tantas provas, esse foi o sistema escolhido
para ser elaborado pelo grupo. Neste trabalho demonstramos primeiramente
toda a teoria, as ferramentas do TPS e os seus passos para a implantação. O
local escolhido para o estudo foi a Oficina Ortopédica da AACD, na qual a
linha crítica é a de goteiras. Para isso realizamos um planejamento, cuja
metodologia utilizada consistiu em levantamentos da situação atual, estudos
de viabilidade e desenvolvimento da situação-alvo. Durante a implantação,
melhorias foram realizadas nos processos, algumas correções na situação
traçada e adaptações para garantir a implantação do TPS. Com isso deixamos
todos os problemas visíveis e criamos uma abertura para as mudanças, ou
seja, ferramentas de melhoria e outras forma criadas para um crescimento
contínuo, como a padronização, por exemplo, para não retrocedermos ou
repetirmos erros do passado.

\ n the present context, where it is important to keep abreast of the
competitive market, leaving no room for waste, the Toyota Production
System (TPS) provides an exceptional solution, in that since its creation in
1945, the Toyota Company has never had a loss. Even with the oil crisis in the
70’s, that shook the majority of companies, it did not show any losses, only a
drop in profits, which demonstrates the system’s capacity to adapt to new
circumstances. This flexibility proves the efficiency of the TPS.

Due to the fact that the TPS came through so many trials successfully, it was
the system chosen by the group to serve as a basis for their work. In this paper
the group begins by showing the theory behind the TPS, its tools and the steps
taken for its implementation. The location chosen for this study was the
Orthopedics Workshop of the AACD, (Disabled Children’s Care Association), in
which the critical line is the gutter. A plan was prepared in which the
methodology included an evaluation of the current situation, feasibility studies
and development of the target situation. During the implementation,
improvements were made to the processes, with some corrections to the target
situation and other adaptations necessary to assure the TPS implementation. In
this way the problems are made visible and an opening for changes was
created. That is, tools for improvements and others means were developed for a
continued growth, as for example, the standardization in order not to recede or
repeat errors that occurred in the past.
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IMPORTÂNCIA DO REUSO DE ÁGUA
NO SÉCULO XXI

THE IMPORTANCE OF THE REUSE
OF WATER IN THE 21ST CENTURY

FELIPE MOREIRA SALLES

LUIZ FELIPPE DE MELLO CURADO

PROF.ª GABRIELA SÁ LEITÃO DE MELLO

T   idéia do reuso de água surgiu da necessidade de racionalização deste
recurso hoje tão escasso, com o aumento da demanda nos grandes centros
urbanos e a pouca disponibilidade em algumas regiões, com o objetivo de
alcançar o desenvolvimento sustentável e a preservação do Meio Ambiente.
Este trabalho apresenta as diversas possibilidades do reuso do esgoto
doméstico tratado, além dos benefícios econômicos, sociais e ambientais que
ele possa trazer. Um estudo de caso é apresentado na ETE ABC, em que se
mostram as utilizações internas e externas, benefícios econômicos, parâmetros
de qualidade e demandas futuras.

g he water reuse idea arose from the need of rationing this resource which
is becoming scarce nowadays with the increasing demand in the metropolitan
areas and the little availability in other regions, with a view to achieving
sustainable development and the preservation of the environment. This
research presents several possibilities for the reuse of treated domestic
wastewater, as well as the economic, social and environmental benefits. A case
study is presented at ETE ABC, showing the internal and external utilization of
this water, the economic benefits quality parameters and future demands.

DOUGLAS LICHTENBERGER CATAN

ANDRÉ BASTOS ARDITO

CAROLINA GUARNIERI BERNARDO

MARCELO FAINGEZICHT

PROF. MARCO ANTÔNIO MADUREIRA

a os últimos anos, as empresas do mundo inteiro têm enfrentado um
regime de competitividade cada vez maior. Mudanças políticas, sociais,
econômicas e nas leis de mercado atuam para se eliminarem empresas que não
ofereçam qualidade, preço competitivo e foco no cliente.

Por isso as empresas têm buscado cada vez mais a contribuição de processos
que melhorem a produtividade, eliminem o desperdício e satisfaçam as
necessidades dos clientes, sempre visando à qualidade, á rapidez, à
flexibilidade, à confiabilidade e ao custo.

O Kaizen Blitz vem a ser, então, uma importante ferramenta para atingir esses
objetivos justamente por ser uma barata, fácil de ser aplicada e dependente do
envolvimento de todos os colaboradores da empresa. Pode ser atingida num
curto espaço de tempo, trazendo grandes benefícios de maneira prática e
eficiente.

\ n the last few years, companies the world over have faced a regimen
of competitiveness that is constantly growing. Changes in the political, social
and economic sectors, as well as in the market laws, lead to the elimination
of companies who do not have quality, competitive prices and focus on the
customer.

In this context, companies have been searching more and more for the
contribution of processes that improve productivity, eliminate waste and
satisfy the customers’ needs, always aiming for quality, speed, flexibility,
trustworthiness and low cost.

The Kaizen Blitz comes as an important tool to meet these objectives
precisely because of it is a tool of low cost, easily applied and dependent on
the involvement of all company employees and can be achieved in a short
period, bringing great benefits in a practical and efficient way.

KAIZEN BLITZ,
UM NOVO DESAFIO EM CINCO DIAS

KAIZEN BLITZ
A NEW FIVE DAY CHALLENGE
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LOGÍSTICA NA AVIAÇÃO

LOGISTICS IN AVIATION

MARCELO RIZZI DE OLIVEIRA

CRISTINA RÁCZ

RAFAELA DE MOURA E SILVA

GUSTAVO VENTURA GARGIONI

PROF. DAVID GARCIA PENOF

X ste trabalho é fruto de um estudo na área da aviação civil brasileira e
tem por objetivos levantar, analisar e constatar dificuldades nas operações da
empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes durante o tempo de solo de uma
aeronave no aeroporto de Congonhas. O estudo baseia-se em pesquisa
exploratória realizada com visitas técnicas, entrevistas e análises baseadas em
estudos logísticos e de produção.

g his research work is the result of a case study conducted in the Civil
Aviation sector for Gol airlines, with the object of determining and analyzing
the difficulties in the operations while the aircraft are on the ground.
Suggestions are made to improve operations while airplanes are parked at the
Congonhas Airport. This study is based on exploratory research, in technical
visits and interviews with emphasis on logistics and production subjects

LOGÍSTICA NA RANICULTURA

LOGISTICS IN FROG BREEDING

FLAVIO AUGUSTO LEVOTO CINTRA

EDUARDO BONGIOVANNI

RODRIGO NISHIYAMA SILVA

PROF. DAVID GARCIA PENOF

X ste trabalho tem como objetivos: introduzir o conceito do que é a
Ranicultura e suas principais fases, identificar as dificuldades logísticas
referentes ao manuseio, transporte e armazenagem de rãs e propor melhorias
quando possíveis.

A fim de conhecer a atividade e desenvolver este trabalho foram escolhidos
dois locais para servirem de estudo de caso: primeiro um dos maiores ranários
do estado de São Paulo, localizado em Tremembé (interior paulista),
propriedade do Sr. Rainer Knoop; segundo, o único abatedouro de rãs do estado
de São Paulo, localizado em Atibaia, propriedade do Sr. César Memolo Netto. O
que se verificou durante visitas e entrevistas foi que a maior preocupação do
produtor refere-se ao aumento da produtividade. O amadorismo, a escassez de
recursos financeiros, tecnológicos e científicos é um dos principais fatores
limitantes, fazendo com que o produtor não enxergue de que forma a aplicação
de conhecimentos em Logística afete positivamente a produtividade e
lucratividade do negócio. Ao final desta pesquisa, uma série de dificuldades foi
enumerada, e propostas algumas soluções.

Com isso, o objetivo deste trabalho foi alcançado e suprida a carência de literatura
focada em Logística e especialmente direcionada à atividade Ranícola.

g he goal in developing this work is to present a concept of what is frog
breeding and its main stages, identifying the difficulties in logistics referring to
handling, transport and warehousing of frogs and to propose improvements
whenever possible. In order to get to know the activity and develop this work,
two locations were selected to serve as a case study: the first is one of the
biggest frog breeding farms in São Paulo State, located in Tremembé (inland),
the property of Mr. Rainer Knoop; and the second is the one and only frog
breeding slaughterhouse of São Paulo State, located in Atibaia, the property of
Mr. César Memolo Netto.

During the visits and interviews conducted, it was verified that the main concern
of the producer was the increase of productivity. The amateurism, the lack of
financial, technological and scientific resources is one of the main limiting factors,
hampering the producer’s capability to see in what way that the knowledge of
logistics can positively affect the productivity and profits of the business.

At the end of this paper some difficulties were listed, and solutions were
proposed. With all the information gathered, the objective of this work was
achieved, and the lack of literature focused on Logistics specially directed to the
frog breeding activity has been supplied.
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MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR – UM ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

VALUE STREAM MAPPING – A CASE STUDY IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY

GIUGLIANO LOPES FERNANDES MONACO

JULIANA RODRIGUES

JULIANA SCHOEPS FRACCHETTA

LÚCIA ABRAHÃO

PROF. NILTON LUIZ MARCHIORI

b   aumento da competitividade mercadológica verificado nos últimos
anos, acrescido da escassez de recursos, tem obrigado as empresas a
repensarem e a reformularem seus processos produtivos. Nesse contexto,
devem ser oferecidos produtos com qualidade, custos e preços compatíveis, de
modo que a posição de mercado possa ser conquistada, mantida e ampliada.

Com o intuito de atingir tais objetivos, muitas empresas têm-se utilizado de
técnicas como: Kaizen, JIT, Kanban, entre outras sem, contudo, atacarem
inicialmente o ponto principal: a transformação de seus fluxos produtivos em
enxutos. Agindo dessa maneira, os resultados obtidos não são maximizados e
tendem a se dirimir no tempo.

O Mapeamento do Fluxo de Valor auxilia as empresas na obtenção de
resultados concretos e significativos, permitindo a fácil visualização de pontos
de desperdício no fluxo produtivo e de informação, e a adequação da produção
de acordo com a demanda do cliente.

A comprovação da eficácia dessa ferramenta pôde ser evidenciada por meio
do desenvolvimento de um estudo de caso na DaimlerChrysler do Brasil,
especificamente na Fábrica de Eixos Traseiros – usinagem de coroas e
pinhões. Lá, foram detectados pontos problemáticos no fluxo produtivo e de
informações e apresentadas melhorias cuja implantação, em curto e médio
prazos , tornaria tais fluxos enxutos.

g he increase of market competition in recent years associated with the
lack of resources has caused companies to rethink their current productive
processes. As a result, it has been concluded that low price high quality
products with plausible costs must be offered, so that market share can be
attained, maintained and increased.

In the pursuit of success, many companies have adopted techniques such as
Kaizen, JIT or Kanban without focusing on the most important aspect: the
streamlining of their operation using lean productive processes. As a
consequence, results will not be maximized and will tend to fade away in time.

The Value Stream Mapping is a technique that helps companies to achieve
concrete and significant results, allowing for the detection of waste spots in
production and information flows with the adjustment of the production level
to the client’s demand.

The effectiveness of such a technique could be corroborated by the Value
Stream Mapping application at the DaimlerChrysler Rear Axle Department -
Gear Wheel and Pinion manufacturing line. Problem spots in production and
information flows have been detected and short/medium term improvements
have been presented to transform such flows to become lean and more
productive.
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METODOLOGIA APLICADA NA REDUÇÃO DE CUSTOS NOS PROCESSOS HOTELEIROS

METHODOLOGY APPLIED TO COST REDUCTION IN HOTEL MANAGEMENT PROCESSES

LUIZ GONZAGA DE M. AMARANTE JUNIOR

CAROLINA TRAMBAIOLI

ANDRÉ SCHIMIDELL

PROF. EDUARDO LINZMAYER

T tualmente observa-se um aumento da competitividade
mercadológica hoteleira no Brasil, devido não só à entrada das grandes redes
internacionais, mas também por causa de hotéis nacionais já bem
conhecidos. Serviço de qualidade e baixos custos são fatores fundamentais
para a sobrevivência do empreendimento.

Redução de custo não é só um fator econômico, mas também social,
principalmente depois de o Brasil vir apresentando uma queda de seus
recursos, especialmente nas áreas metropolitanas. Logo, a racionalização de
seu uso passa a ser fundamental.

Este trabalho aponta para o desenvolvimento de um processo racionalizado
na atividade hoteleira, na qual baixar custos e otimizar o uso daqueles de
que o hotel já dispõe são as grandes saídas, para proporcionar um aumento
de sua competitividade.

Redução de custo não significa necessariamente uma redução de pessoal. Na
realidade, recursos humanos são vitais para o funcionamento do sistema,
embora muitas mudanças tenham de ser feitas e sejam necessárias
adaptações.

Inicialmente fizemos uma análise do Trade Turístico, posteriormente uma
abordagem dos Sistemas de Classificação de Empreendimentos Hoteleiros e
dos Princípios da Administração Hoteleira. Dessa forma buscamos ilustrar o
funcionamento de um empreendimento hoteleiro no Brasil, com números e
situações que apontam a atmosfera de hotel para qualquer pessoa que
venha a ler este livro, e não se torne um estudo voltado apenas para
profissionais do setor.

Subseqüentemente houve um estudo preciso do sistema de custo de um hotel,
com uma lista de tópicos passíveis de redução para cada um deles, e
abordamos, também, a formação de preços e técnicas de redução de custos.

g here has been a growth in competition in the hotel business in Brazil, not
only due to large international chains, but also because of well-known local
hotels. High quality service and low costs are major factors to make this kind of
market survive.

Cost reduction is not only an economical factor, but also a social one, since
Brazil has been getting short of resources, especially in the metropolitan areas.
Therefore, rationalization in the use of these resources gets to be fundamental.

This work aims to develop a rationalized process for the hotel business, in order
to lower costs and make hotels take advantage of the resources which are
already available, and in this way increase competitiveness.

Cost reduction does not necessarily mean staff reduction. In fact, human
resources are vital to help the system work, although many changes will have
to be made and adaptation will have to be accepted.

Firstly, there will be a survey on tourist business, hotel classification and hotel
administration. This will give a broader idea of how the hotel system in Brazil
works, with numbers and situations which illustrate the hotel atmosphere to
any person who reads this book and not only to those who are experts in the
hotel business.

Subsequently, there will be an accurate survey on cost system with a list of
topics for each cost, price make-up and cost-reduction techniques.
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NOVO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

A NEW BRAZILIAN SYSTEM OF PAYMENTS

DANIEL KODAMA MENDES VIEIRA

CLÁUDIO MASSAO YAMADA

EDUARDO TANIKAWA

PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

W esde o início de 1999, o Banco Central, em parceria com os bancos e as
câmaras de compensação, tem trabalhado no processo de reestruturação do
Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Este trabalho de graduação apresenta todas as características e mudanças
dessa reestruturação, com uma análise dos impactos econômicos que o novo
SPB trouxe para a sociedade.

Um enfoque importante é dado à discussão sobre o sistema de pagamentos de
varejo brasileiro, que envolve um grande número de transações e hoje
apresenta diversos problemas em função de fatores como, por exemplo, a
pequena utilização de instrumentos eletrônicos de pagamento, como os
cartões de débito.

f ince the beginning of 1999, the Central Bank, together with the banks
and clearing houses, has been working in the process of reorganizing the
Brazilian System of Payments (SBP).

 This paper presents all the characteristics and changes of this reorganization,
showing an analysis of the economic impacts that the new SPB has brought to
society. An important approach is given to the discussion on the Brazilian
system of retail payments that involves a great number of transactions and
today presents various problems in view of such factors as, for example, the
little use of electronic instruments of payment, as the debit cards.

O DESAFIO DE IMPLANTAR A GESTÃO
DO CONHECIMENTO NUMA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

THE CHALLENGE OF IMPLEMENTING
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A LEARNING
INSTITUTION

LUIZ FELIPE SERRA POLIMENO

GUSTAVO HUNGRIA DE SAN JUAN PASCHOAL

LUÍS RICARDO CAMPOS ZAN

PROF. OCTÁVIO MATTASOGLIO NETO

T  Gestão do Conhecimento tende a potencializar os talentos e o
desempenho dos colaboradores da organização oferecendo condições para
difundir conhecimento e alinhar entendimento da estratégia do negócio,
gerando melhores resultados.

Nosso trabalho foca as formas de geração e disseminação do Conhecimento
dentro de um departamento de uma Instituição de ensino. Nele também
demonstramos que a Gestão do Conhecimento requer uma nova postura a
respeito da capacidade intelectual dos colaboradores, além do estabelecimento
de novos e modernos modelos organizacionais, processos e sistemas de gestão.

Exige uma nova abordagem do aprendizado fora e dentro da organização e
integração entre as áreas. Cabe aos líderes utilizar o potencial de seus
colaboradores por meio da expansão contínua das fronteiras do conhecimento,
criando organizações de desempenho superior

^ nowledge Management tends to materialize the talents and to
improve the performance of the employees in an organization, affording
conditions to share knowledge and to align comprehension of the corporate
business strategy, generating better results.

In this paper we focus on the way in which a department of a learning
Institution generates, disseminates, absorbs and sustains knowledge. Our goal
was to demonstrate that Knowledge Management requires a new posture with
respect to the intellectual capacity of the team members and a new
organizational model, process and management system.

It also requires a repositioning regarding the learning process outside and
inside the company. It will be the manager’s task to explore the full potential of
their team members through the expansion of knowledge frontiers, creating
organizations with superior performance.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE UMA EMPRESA DE JÓIAS FOLHEADAS

A STRATEGIC PLAN FOR A GOLD PLATED
JEWELRY INDUSTRY

ANDRÉ L’ABBATE MANCHON

DANIEL DEMATTIO DE OLIVEIRA SIMÕES

LÍVIA MONTEIRO AMORIM

FABRÍCIO MONTEIRO AMORIM

PROF. FLÁVIO D’ANGELO PEREIRA DA SILVA

X ste trabalho consiste num estudo de caso com o objetivo de elaborar
um planejamento estratégico para uma empresa de jóias folheadas a ouro. Ele
é composto basicamente de uma primeira parte teórica, em que foi analisada
bibliografia dos principais estudiosos do assunto. Na segunda parte, com uma
análise estratégica da empresa, mapeou-se o seu ambiente externo e interno e,
utilizando-se uma ferramenta de análise, foram identificados os pontos fortes e
fracos, as oportunidades e as ameaças desta. Por fim, foram elaboradas
sugestões de melhoria para minimizar o efeito dos pontos fracos, proteger das
ameaças, aproveitar as oportunidades e fortalecer os pontos fortes.

g his work consists of a case study to prepare a strategic plan for a gold
plated jewelry industry. In the first part of this work the bibliography of the
most known authors was analyzed. The second part consisted of a strategic
analysis of the company, identifying the strengths, weaknesses, opportunities
and threats using a known analysis tool. Finally, some improvements were
suggested to minimize the effect of the weaknesses, to protect the company
from the threats, to profit by the opportunities and improve the strength

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO VOLTADO
À SUSTENTABILIDADE DE UMA ENTIDADE
ASSISTENCIAL

STRATEGIC PLANNING DIRECTED TOWARDS
THE ECONOMICAL STABILITY OF ENTITIES
OPERATING IN THE THIRD SECTOR

ALESSANDRA SAYEGH GOMES LOPES

CRISTIAN KAMBOURAKIS

DANIEL DE FARIA DINIZ

MARIA RENATA DO N. MALHEIRO

PROF. JOÃO MÁRIO CSILLAG

X ste trabalho visa ajudar as entidades assistenciais a alcançarem sua
sustentabilidade por meio do planejamento estratégico, que irá auxiliá-las a
traçar uma visão de futuro com base na análise da entidade, do ambiente
interno, externo e das oportunidades e ameaças que estão ao seu redor.

O estudo começou por abordar os conceitos de planejamento estratégico e
procurou apontar seus focos principais, entre os quais podemos mencionar a
visão, missão e valores que devem ser criados dentro da entidade, o processo de
formulação da estratégia, sua aplicação, desdobramento e, por fim, o papel do
líder e da equipe na implantação do plano.

Em seguida, discutiu-se o terceiro setor, descreveu-se a sua formação,
crescimento, características e responsabilidades. Toda essa conceituação é
importante para que possamos falar mais profundamente sobre as entidades
assistenciais e o ambiente em que elas se encontram.

Por fim, o estudo apresentou uma pesquisa de campo, na qual é aplicada uma
parte dos conceitos de planejamento a uma entidade assistencial chamada
ADERE. Nesta etapa fez-se um estudo sobre a entidade e deixaram-se algumas
sugestões para que ela dê continuidade a seu trabalho em busca de seus ideais.

g his study intends to help the third sector entities to achieve their
economical stability through strategic planning. This strategy will allow
them to obtain a vision of the future based on the entity’s daily routine, their
environment, threats and opportunities. The study begins by describing the
strategic planning concepts pointing out its main issues, that include: the
vision, mission and values (that should be applied within the entity), the
process of building the strategy, its application, expansion and the
importance of the leader and the whole team in its implementation.

Subsequently, the origin, growth, characteristics and responsibilities of the
third sector are considered. This step is important in order to analyze more
conscientiously the entities and their environment.

Finally, the study presents a field research where part of the strategic planning
concepts are applied to an entity called ADERE. Based on this a study on the entity
is presented and some suggestions are given to help them achieve their ideals.
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PLANO DE NEGÓCIO: FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRODUTOS RADIOFARMACÊUTICOS

A BUSINESS PLAN: THE MANUFACTURE OF NATIONAL RADIO-PHARMACEUTICAL PRODUCTS

ÉRIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA

HELENA MARTINEZ IBANEZ

THOMÁS AYRES DE ARRUDA CAMARGO

PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

b  objetivo deste trabalho é a realização de um Plano de Negócios para
a empresa importadora de produtos radiofarmacêuticos, REM Indústria e
Comércio Ltda.

A empresa deseja substituir produtos importados por outros produzidos
localmente, para baratear o custo e obter uma posição competitiva no mercado
nacional.

A empresa tem a vantagem de uma possível parceria estratégica com o
Instituto de Medicina Nuclear da USP, beneficiando-se dos recursos
existentes para a produção e pesquisa acadêmica dos radiofármacos.
Necessita, apenas, investir para que sejam adequadas as instalações aos
diversos requisitos de higiene e segurança exigidos pela ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).

Para a elaboração do Plano de Negócios, foram utilizadas ferramentas de
análise para estudo de mercado, previsão da demanda por meio de modelos de
pesquisa operacional e outros, análise de custos, análise de investimentos,
matemática financeira etc.

Diversos cenários foram analisados e seus resultados avaliados e mostrados de
forma objetiva e consistente, permitindo uma tomada de decisão racional por
parte dos administradores.

g he subject of this paper is to develop a Business Plan for the company
REM Indústria e Comercio Ltda. that imports radioisotopes for medical
products.

Its objective is to replace imported goods for national manufacturing in order
to become more competitive on the Brazilian market.

The company has the benefit of a possible strategic partnership with the
Institute of Nuclear Medicine of Sao Paulo and can use its manufacturing plant
(installed for academic research) for production. Some investments must be
made in order to meet all the ANVISA (Brazilian FDA) requirements.

For the development of this business plan, some analysis tools were used such
as market studies, demand prediction using operational research models and
others, costs analysis, investment and financial analysis.

Many scenarios were evaluated and its results presented in an objective and
consistent way to provide the rationale for the decisions makers.
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PROJETO DE MELHORIA OPERACIONAL DA EMPRESA OPTITEX

A PROJECT FOR OPERATIONAL IMPROVEMENT OF THE OPTITEX COMPANY

MAURÍCIO TITELBAUM

ROBERT KOCH

JOÃO FELIPE CASSOLINO

CANDICE MIRANTE FARIAS

PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

X ste trabalho foi desenvolvido para se implantar um processo de
melhoria contínua na Empresa Optitex, produtora de estojos (Injetados e
Costurados) para a indústria óptica. Para tanto, foi realizado um levantamento
de oportunidades de melhorias de forma organizada com o apoio do time local
da empresa em reuniões de trabalho e entrevistas.

O levantamento procurou abranger todos os aspectos funcionais da empresa,
tais como mercadológico, tecnológico, humano e econômico. A partir dos
levantamentos e análises, foram detectadas algumas oportunidades de
melhoria as quais, por definição de uma equipe estruturada formada por
alunos do trabalho de graduação e representantes da empresa, foram focadas
aquelas que representassem maiores dificuldades de implantação para a
gestão atual.

Estabelecidos os pontos pelos quais foi desenvolvido este trabalho, aplicaram-
se algumas ferramentas e conceitos, descritos posteriormente, com o objetivo
de se elaborarem planos de ações para correção e melhoria contínua do
processo. Por fim, as ações implantadas, os resultados obtidos foram aplicados e
oferecidas algumas sugestões de melhorias.

g his Project was developed in order to apply a continuous development
program at Optitex, a company that produces injected and sewn cases for
glasses. To carry out such a project, a well-organized research for improvement
opportunities was conducted counting with the help of the local staff through
meetings and interviews.

This research tried to cover all functional aspects of the company, like market,
technological, human and economical. After the research and analysis, some
improvement opportunities were detected and by the definition of a
structured team formed by the Senior Thesis Work students and some of the
company personnel, focus was directed to those problems that represented the
biggest difficulties in implementation by the present management.

Having established the points on which this project was developed, some tools
and concepts, later described, were applied in order to elaborate correctional
action plans and continuous development process and, finally, some
implemented actions. Results obtained were evaluated and some improvement
suggestions were given.
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REDUÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL EM PROCESSO, POR MEIO DE OTIMIZAÇÃO
DE TEMPO E MELHORIA DE QUALIDADE

REDUCTION OF MATERIAL INVENTORY IN PROCESS THROUGH TIMING OPTIMIZATION
AND QUALITY IMPROVEMENT

RAFAEL NUCCI LEITE

JOSÉ AGUILAR

RODRIGO CARAMELLO DA SILVA

PROF. MAURO CARLOS ANDREASSA

b  trabalho foi desenvolvido em dois setores de uma grande empresa
multinacional, localizada em São Bernardo do Campo, na região do Grande
ABC, no Estado de São Paulo. Obviamente o conteúdo do estudo não visa
somente a essa empresa, mas a qualquer outra que possua um fluxo
produtivo.

Este trabalho apresenta propostas de estudos para o planejamento de um
processo produtivo. Foram abordados temas referentes à redução do espaço
físico, reorganização da estrutura produtiva, melhoria do ciclo produtivo e até
mesmo a simulação de eventos.

Nos primeiros capítulos, referentes ao planejamento do arranjo físico e à
organização do processo produtivo, visa-se ao estudo do posicionamento de
máquinas e materiais e à determinação de algumas possibilidades para o
fluxo do produto. O quarto capítulo é direcionado principalmente ao controle
da qualidade; mostra-se neste capítulo como o gerente deve controlar um
processo produtivo, fornecendo os dados referentes às máquinas como a taxa
de refugo, por exemplo. O capítulo final destina-se ao estudo de algumas das
alternativas apontadas. Essas ferramentas oferecem a nós um estudo
antecipado de um processo produtivo, com possíveis gargalos de produção.

g his work was developed in two sectors of a large company, located in São
Bernardo do Campo, in Greater ABC district, São Paulo State. Obviously the
study content does not envisage only this company, but can be applied to any
other company with a productive flow.

This paper presents a proposal of studies for the planning of a productive
process. Subjects related to reduced layout space, reorganization of the
productive structure, improvement of the productive cycle stability and
simulation of events will be approached.

The initial chapters are related to layout planning and how to organize the
productive process, with regards to the physical positioning of machines and
materials, thus establishing some possibilities for the product flow. The fourth
chapter is focused mainly on quality control; showing how the manager must
control a productive process, providing machine data such as, the rate of scrap,
for example. The final chapter has the objective of studying some of the
alternatives previously chosen. Those mechanisms offer an anticipated study of
the productive process, showing the possible bottleneck in production.
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RENDIMENTO GLOBAL
DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA

GLOBAL PERFORMANCE
OF A MANUFACTURE CELL

LUIS ROBERTO FLUES SZELES

LEANDRO HENRIQUE SPINARDI CABRAL DE CAMPOS

MARCELO BOTTO TREVISAN

MARCELO MEARIM LUIZ

PROF. NILTON LUIZ MARCHIORI

i ários autores citam a Célula de Manufatura como um meio de se
melhorar o desempenho dentro do processo de fabricação, o que acaba
tornando-se essencial para a sobrevivência das empresas no atual mercado
globalizado e competitivo.

Neste trabalho pretende-se mostrar formas de se avaliar e medir o rendimento
da Célula de Manufatura, dentro de uma indústria automobilística. Para isso, o
trabalho foi dividido em 5 etapas: considerações do papel da manufatura no
desempenho da empresa; as características de uma Célula de Manufatura,
Tecnologia de Grupo e o Arranjo Celular, com os benefícios obtidos a partir de
sua implantação; a ferramenta utilizada no estudo de caso; o estudo de caso
com a aplicação da ferramenta sugerida numa Célula de Manufatura; as
conclusões finais.

i arious authors describe the Manufacture Cells as being a means to
improve the performance of a manufacturing process, that ends up being
essential to the survival of the companies in this new globalized and
competitive market.

Our work will show forms to evaluate and measure the performance of a
Manufacture Cell in an automobile industry. For this purpose, the work was
divided in 5 parts, as follows: the importance of manufacture inside the
industry; the characteristics of a Manufacture Cell, Group Technology, Layout,
showing the benefits of it’s implementation; the performance tool that is going
to be used in the case; the application of the tool in a Manufacture Cell in our
case; and the final conclusions.

SEIS SIGMA: UMA FERRAMENTA DE MELHORIA

SIX SIGMA: AN IMPROVEMENT TOOL

ALLAN CURY MARTINS

CRISTINA MALETTA BAEZA

CRISTIANA ZANATTA VIANA

RAQUEL TEIXEIRA VIANNA

PROF. JOÃO MÁRIO CSILLAG

T   atual competitividade do mercado gerou uma necessidade de
adaptação das empresas para que melhorassem seu desempenho, reduzissem
seus custos e atendessem da melhor maneira seus clientes. Surgiu, então, o Seis
Sigma, uma metodologia integrada que envolve toda a organização, que visa a
metas ambiciosas. O Seis Sigma é baseado numa metodologia composta de 5
etapas: DMAIC. Cada letra dessa sigla corresponde a uma fase: Define (Definir),
Measure (Medir), Analyze (Analisar), Improve (Melhorar), Control (Controlar).

A Pesquisa de Campo deste trabalho consistiu numa das partes mais
importantes do trabalho. Isso porque revela a experiência de empresas que
utilizam essa metodologia e os resultados obtidos. O Estudo de Caso realizado
na Divisão de Motores da Escola de Engenharia Mauá também contribuiu de
forma positiva para ilustrar a dinâmica de implantação de um projeto Seis
Sigma e exemplos de ganhos obtidos por meio dele.

g he current competitive environment created the need for companies to
improve their performance, reducing costs and meeting the customer
demands. The Six Sigma Methodology then appeared as an integrated solution
that keeps all the organization focused, on ambitious goals. The Six Sigma
Methodology can be described in five steps: DMAIC. Each of these letters stands
for one of them: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

The field research is one of the most important parts of this work. It reveals
the company’s experience with Six Sigma and also shows some concrete
results. The case study conducted in the Motors Division of Mauá Institute of
Technology contributed positively to illustrate the dynamics in the
implementation of this methodology, including estimated benefits.
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CHEMICAL ENGINEERING

g he Chemical Engineer’s field of activity covers one of, if not the, widest
scope in all the areas of Engineering. The professional in this area has the
skills to work in industries with the most varied characteristics such as the
Oil Industries – Refineries, Petrochemicals; Ceramic Industries-Refractors,
Fine Ceramics; Soap and Detergent Industries; Oil and Fat Industries; Paper
Industries; Paint Dyes and Pigment Industries; Steel Industries and
Foundries; Plastic Industries; Pharmaceuticals (equipment and processes);
Fertilizer Industries; Agrochemical Industries.

The examples continue and pass through the Sugar and Alcohol Industries,
Sulfuric Acid, Chlorine, Soda, Barrilha, Perfumes, Aromatics, etc. In these
industries the Chemical Engineer can carry out his functions doing research
or developing processes, projects or in production.

In view of such diversity in this field, the structuring of a Chemical
Engineering course to prepare the student to be able to work in any of the
mentioned areas becomes very complex. To cater for these needs, the course
must be directed towards the fundamentals on which the industrial
chemical processes, are based thus affording the students a solid base in
terms of contents and a means of developing their attitudes and skills to
face the challenges ahead.

With the Senior Thesis Work as a discipline in the last year of the course, an
opportunity is given to the student to propose a work project, develop it
under the guidance of an Advisory Instructor, and present it to society in an
exposition. On this occasion the student puts into practice the knowledge
gained and the skills developed during the course. The work developed is
presented in a paper written according to the Standards for the Presentation
Of Scientific Work, with the original copy cataloged and becoming a part of
the collection of the Library of Mauá School of Engineering. As a last stage
of this activity the students go through the experience of exposing their
ideas, on which occasion they understand the difference between
communicating to their peers and communicating to the public.

PROF.  MOACYR JORGE ELIAS
Department of Chemical Engineering and Food Engineering
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ENGENHARIA QUÍMICA

b  campo de atuação do Engenheiro Químico é, se não o mais amplo,
um dos mais amplos na área da Engenharia. O profissional da área está
habilitado a atuar em Indústrias com as mais variadas características tais
como a Indústria do Petróleo – Refinarias, Petroquímicas; Indústria Cerâmica
– Refratários, Cerâmica Fina; Indústria de Sabões e Detergentes; Indústria
de Tintas, Corantes e Pigmentos; Indústria de Óleos e Gorduras; Indústria
do Papel; Indústria Siderúrgica e Fundições; Indústria de Plásticos; Indústria
Farmacêutica (projeto dos equipamentos e processo); Indústria de
Fertilizantes; Indústrias Agroquímicas.

Os exemplos se estendem e passam pela Indústria do Açúcar e Álcool,
Ácido Sulfúrico, Cloro, Soda, Barrilha, Perfumes, Aromatizantes etc. Nessas
indústrias, o Engenheiro Químico pode exercer as suas funções
desenvolvendo pesquisa ou trabalhando em processos, projetos ou
produção.

Diante da diversidade deste campo de trabalho, é bastante complexa a
estruturação de um Curso de Engenharia Química que prepare o aluno para
atuar em qualquer uma das atividades citadas. Para atender a essas
necessidades, o Curso deve estar voltado para os fundamentos nos quais se
baseiam os processos químicos industriais, para fornecer ao aluno uma
sólida base em termos de conteúdo e desenvolver suas atitudes e
habilidades frente a problemas.

Com a disciplina Trabalho de Graduação abre-se, durante o último ano do
Curso, a oportunidade para o aluno propor um trabalho, desenvolvê-lo sob
a assistência de um Professor Orientador e apresentá-lo à sociedade numa
exposição. Nessa ocasião, o aluno põe em prática o conteúdo adquirido e as
atitudes e habilidades desenvolvidas durante o Curso. O trabalho
desenvolvido é redigido segundo as Normas Para Apresentação de Trabalhos
Científicos, cujo original é catalogado e passa a fazer parte do acervo da
Biblioteca da Escola de Engenharia Mauá. Como última etapa dessa
atividade, o aluno realiza a experiência de expor sua idéia, oportunidade
em que entende a diferença entre comunicar-se em linguagem técnica com
seus pares e comunicar-se com o público.

PROF.  MOACYR JORGE ELIAS
Departamento de Engenharia Química e de Alimentos
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ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E SALUBRIDADE DE UMA CABINA DE PINTURA

THE PROVISION OF SALUBRIOUS OPERATING CONDITIONS IN A PAINT CABIN

CLEBER MIRANDA DA SILVA

SAMANTA SOARES BARBOZA

JULIANA CRISTIANE CARAÇA

WALTON PERLI

PROF. WILSON MIGUEL SALVAGNINI

X ste trabalho consiste na proposta de alteração do método de retenção
de tinta no processo de pintura por meio de uma cabina de pintura com cortina
d’água visando eliminar a tradicional sala de pintura impregnada de tinta e
equipamentos de proteção individual especiais.

Para retenção das partículas de tinta excedentes da pintura suspensas no ar e
minimizar problemas de manutenção decorrentes do depósito de tinta em
todas as partes do sistema de recirculação da cabina, é proposto um
tratamento que consiste na eliminação das propriedades adesivas da tinta
espalhada, coletada na água pela sua coagulação e floculação pelo uso de
substâncias químicas especiais. Coagulante de policloreto de alumínio e
barrilha foram testados com bons resultados. Uma coagulação eficiente
produzirá uma borra coagulada coesiva que pode ser facilmente removida do
sistema com equipamento e mão-de-obra disponíveis.

g his work presents a proposal for an alteration of the method of paint
retention using a water curtain for a painting cabin. The objective is to
eliminate the traditional painting room impregnated with paint and the use of
special individual protection equipment.

A coagulation and flocculation treatment is proposed with the use of special
chemical substances to retain the excessive paint particles suspended in the
air and to minimize maintenance problems resulting from the deposit of
paint in all parts of the cabin’s re-circulation system. Aluminum polychloride
and calcium carbonate were tested with good results. An efficient
coagulation produces a cohesive clotted dreg that can be easily removed
from the system with available equipment and labor.
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AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO DE METANO, PROVENIENTE DO BIOGÁS, NUM ATERRO SANITÁRIO
E APLICAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA

AN EVALUATION OF METHANE GAS GENERATION FROM A SANITARY LANDFILL
AND ITS APPLICATION IN ENERGY PRODUCTION

CELSO GIMENES RODRIGUES

EDUARDO PENTEADO CARDOSO FILHO

LILIAN MARIA LEITE DE ARAUJO

THIAGO FERMOZELLI GANINO

PROF. MARCIO JOAQUIM ESTEFANO DE OLIVEIRA

T tualmente, discute-se a substituição da queima de combustíveis
fósseis, que geram gases de efeito-estufa, por uma fonte de energia renovável;
a desativação das usinas nucleares por meio da assinatura de tratados de
cooperação internacional e o aproveitamento dos recursos naturais
(hidrelétricas e eólicas). O enfoque deste trabalho é o estudo de uma fonte de
energia gerada nos aterros sanitários, onde há grande produção de biogás,
produto da digestão anaeróbia, composto basicamente por 50% de metano e
50% de CO

2
, que se utiliza como combustível.

A combustão do biogás ajuda a prevenir o efeito-estufa, uma vez que o metano
é oxidado a CO

2
, um gás de efeito-estufa menos poderoso. A correta gestão dos

resíduos, como coleta seletiva para a separação de material degradável do
material não degradável, aumenta a produção do biogás. Por meio de dados
colhidos em campo é possível calcular a quantidade de metano gerada por
diferentes métodos, que consideram variáveis de cinética química, condições
climáticas do aterro (umidade, temperatura) e composição do resíduo sólido. O
biogás gerado passa por um tratamento de purificação para se obter a maior
quantidade de metano possível. A queima de metano pode fornecer tanto
energia mecânica quanto térmica, sendo mais estudada a geração de energia
elétrica com o acoplamento de um dínamo a um motor de combustão interna.

A aplicação dos métodos para um estudo de caso no Aterro Bandeirantes
mostra que a recuperação energética do biogás é viável tecnicamente, mas
necessita de um estudo de viabilidade econômica. Além disso, a geração de
energia com metano é uma das saídas tanto para problemas ambientais
quanto energéticos.

f cientific communities are currently discussing both the substitution of
fossil fuels (like wood, coal and oil derivatives) that produces greenhouse gases
for renewable sources, and the deactivation of nuclear power plants and its
further substitution for natural resources (like hydro energy and wind energy).
The object of this work is to study an energy source produced in landfills, where
significant amounts of landfill gas, originated from the anaerobic digestion of
organic degradable waste, composed of 50% CO

2
 and 50% CH

4
, a powerful gas

that can be used as gas fuel.

The combustion of landfill gas helps to prevent the greenhouse effect because
methane is oxidized to CO

2
, a less powerful greenhouse gas. The correct

management of solid waste, like the separation of degradable and non-
degradable materials, helps to improve the amount of landfill gas produced.
Through experimental data, it’s possible to estimate, from three different
methods, the amount of methane produced. These methods consider variables
like chemical kinetics, landfill climate condition (humidity and temperature)
and the composition of the solid waste. The landfill gas produced goes through
a purification process to improve the amount of CH

4
. The combustion of CH

4 
can

generate both mechanical energy and thermal energy. Greater attention has
been given to the generating of electrical energy by adapting a generator to an
internal combustion engine.

These methods used in a case study at the Bandeirantes Landfill indicate that
the energetic recovery of landfill gas is technically feasible, but needs an
economical feasibility study. Also, the recovery of landfill gas might be one of
the solutions for both the environmental and the energetic problem.
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CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS EM PROVAS AUTOMOBILÍSTICAS

CONTROL OF FUEL ADULTERATION IN CAR RACING

BÁRBARA FOGAÇA DE BARROS

TATIANA C. BARCELLOS

ERIKA FERNANDA M. BATISTA

THACIANE COSTA GUIMARÃES

PROF. MOACYR JORGE ELIAS

ñ  comum ocorrer, em provas automobilísticas, a adulteração do
combustível aprovado para a competição visando obter melhor desempenho
do motor. É procedimento normal a direção da prova retirar amostra de
combustível para análise em laboratório qualificado, o que acarreta custo
adicional e tempo de espera pelo resultado.

Foi o objetivo deste trabalho desenvolver um método qualitativo que
permitisse identificar imediatamente, e no local da prova, a presença de
nitrometano, aditivo não autorizado comumente empregado. Uma vez que o
nitrometano tem caráter ácido, o teste baseou-se numa reação de ácido-
base, de fácil leitura. O material utilizado foi vidraria comum de laboratório.
O teste não é específico para o nitrometano, portanto outro aditivo com
caráter ácido pode acusar positivo.

Em simulação de laboratório, o teste mostrou-se sensível para a quantidade
de nitrometano normalmente adicionada (proporção de 1:40). Foram
retiradas amostras de combustível durante uma prova realizada no
Autódromo de Interlagos, categoria Turismo, tendo sido encontrado um caso
positivo que sugere presença de nitrometano. Aguardam-se os resultados
quantitativos em laboratório especializado. Recomenda-se que a eventual
oficialização do método aqui proposto seja precedida de uma análise,
levando-se em conta os resultados deste teste e os resultados do laboratório
qualificado.

\n car racing it is common to encounter adulteration of the approved fuel
for the competition so as to increase engine performance. It is a normal
procedure to take fuel samples and send them to a qualified laboratory for
analysis, which means additional costs and waiting time for results.

The object of this work was to develop a qualitative method that allows the
immediate in loco identification of nitromethane (non-authorized additive
usually employed). Since the nitromethane has an acid character the test was
based on an easy acid-base reaction with phenolphthalein as an indicator. It
must be pointed out that this test is not specific for nitromethane, so other acid
compounds can give a positive result.

 In laboratory simulations the test showed sensitivity for the nitromethane
quantity usually added (1:40 ratio). Samples were taken during a tourism
category racecar in Interlagos, São Paulo, with one positive case being detected,
suggesting the presence of nitromethane. The qualified laboratory quantitative
results are awaited. It is recommended that the final officialization of the
method proposed here be preceded by an analysis taking into account the
results of this test and those from the qualified laboratory.
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CONVERSÃO DO DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) A ENXOFRE ELEMENTAR (S8)

THE CONVERSION OF SULFUR DIOXIDE (SO2) INTO ELEMENTARY SULFUR (S8)

JACQUELINE VASCONCELOS

SHELI ANIE FIORELLI

JULIANA GIOVANNETTI MAGALHÃES CASTRO

CLARICE EMI SAITO

PROF. HECTOR ALEXANDRE CHAVES GIL

b  dióxido de enxofre (SO
2
) é o principal composto contaminante

atmosférico de emissão antropogênica, um dos principais agentes causadores
de chuvas ácidas. Prolongadas exposições a baixas concentrações podem
resultar em bronquite e edemas pulmonares. Sobre os materiais em geral, tem
ação corrosiva. Por esses motivos, deseja-se implantar um método que reduza
essa poluição, reciclando o dióxido de enxofre (SO

2
), poluente que provém

geralmente de usinas termoelétricas alimentadas com carvão, refinarias de
petróleo, fundições e usinas termoelétricas a óleo, com um sistema que consiga
convertê-lo a enxofre elementar (S

8
) para que possa ser reutilizado na indústria

química.

O enxofre é uma das matérias-primas naturais de uso obrigatório em qualquer
parte do mundo, onde exista indústria química de algum desenvolvimento.

Grandes quantidades de enxofre têm sido lançadas na atmosfera como resultado
das diversas atividades humanas e ainda não é possível compreender
satisfatoriamente até que ponto os estoques de enxofre nos diversos reservatórios
naturais estão sendo alterados ao longo do tempo pela interferência do homem.

Para ser realizada a conversão de SO
2
 a uma forma reduzida (S

8
), borbulhou-se

o SO
2 

por meio de dietilamina pura.

O processo é muito exotérmico; infere-se a presença de enxofre polimérico,
resultado de reações radicalares provavelmente iniciadas pelo complexo
dietilamina/SO

2.

Observou-se aumento gradual de viscosidade, o que caracteriza a presença de
cadeias poliméricas de enxofre (formação de polímeros “vivos”) e de complexos
agregados moleculares unidos por ligações de hidrogênio.

f ulfur dioxide (SO
2
) is the main atmospheric polluting agent from

anthropogenic emission, being one of the main agents causing acid rains.
Prolonged exposure to low concentrations can result in bronchitis and lung
edemas. As for materials in general it has corrosive action. For these reasons,
the aim is to implant a method to reduce such pollution, recycling the sulfur
dioxide (SO

2
), a pollutant that usually comes from thermo-electrical plants fed

with coal, petroleum refineries, foundries and oil thermo-electrical plants, with
a system that converts it to elementary sulfur (S

8
) so that it can be reused in

the chemical industry.

Sulfur is one of the natural raw materials of mandatory use in any part of the
world, wherever there are chemical industries with some importance.

Great amounts of sulfur have been released into the atmosphere as a result of
several human activities and it is still not possible to determine satisfactorily to
what extent the stocks of sulfur in the several natural reservoirs are being
altered throughout time by man’s interference.

For the conversion to be accomplished from SO
2
 to a reduced form (S

8
), SO

2
 was

bubbled through pure diethylamine.

The process is very exothermic. The presence of polymeric sulfur, the result of
radical reactions probably initiated by the compound diethilamine/ SO

2.
, is

inferred.

Gradual increase of viscosity was observed, which characterizes the presence of
polymeric chains of sulfur (“living” polymer formation), and of united
molecular compounds linked by hydrogen bonds.
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CORANTES EM BATONS

DYES IN LIPSTICKS

FABIANA DE OLIVEIRA RETAMERO

ANDRESA ROSOLEM LOPES

LUCIANA SHINOBU ONUMA

CLÁUDIA CILENE CHIGUSA

PROF.ª MARIA TERESA DE ALVARENGA FREIRE

X ste trabalho teve como objetivo estudar corantes utilizados em
batons. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de mercado para traçar o
perfil do público consumidor desse produto. Características referentes à
faixa etária e preços preferidos pelas consumidoras também foram
avaliadas. As três cores de batons indicadas como preferidas pelas
consumidoras foram: marrom, vermelho e incolor. Batons marrons e
vermelhos foram adquiridos aleatoriamente no mercado e submetidos,
primeiramente, à cromatografia de coluna clássica para separar os
corantes solúveis dos pigmentos; posteriormente, à cromatografia de
camada delgada, para identificar misturas de corantes na mesma fração eluída e,
por último, à espectrofotometria de UV-Visível, por meio da qual se pôde analisar
qualitativamente os corantes presentes em tais amostras. Os resultados das
análises demonstraram coerência com os rótulos dos produtos.

g he aim of this work was to study dyes intended for lipsticks. First of all, a
market research was conducted in order to identify consumer preferences
related to lipstick colors. Other preferences related to cost, age and market
availability were also investigated. According to the results obtained, brown
and red colors were selected for analytical studies. Dyes in lipsticks were
separated by means of glass column chromatography and TLC chromatography.
The separated colors were tentatively identified by UV / visible spectroscopy.
The results indicated accordance with lipstick labels.

ESTUDO DA ACEITABILIDADE DE TEMPEH,
UM ALIMENTO COM BASE DE SOJA
FERMENTADA

A STUDY ON THE ACCEPTABILITY
OF “TEMPEH”, A FERMENTED SOYBEAN
BASED PRODUCT

FERNANDA PALOMARES

SABRINA FERNANDES KSAN

MARIANA DE CAMILLO PINTO DE SOUZA

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI

b  tempeh é um alimento com base de soja fermentada, originário da
Ásia, muito popular na Indonésia e inusitado no Brasil. O processo tradicional de
produção é relativamente simples e rápido. Consiste, basicamente, de feijões de
soja cozidos e unidos por uma densa camada de micélio branco desenvolvida pela
fermentação, produzida pela ação do bolor Rhizopus oligosporus.

O produto pronto e frito é geralmente consumido no dia em que é feito. Em
virtude de seu alto valor nutritivo e sabor leve, pode ser considerado um
excelente substituto da carne. Preparou-se o tempeh em escala laboratorial em
placas de Petri. A fermentação foi realizada inoculando-se 1,5 mililitro de uma
suspensão com 2,1 x 107 esporos de Rhizopus oligosporus/ml em 40 gramas de
soja hidratada e descascada, deixando-se o material inoculado em estufa
microbiológica por 26 horas na temperatura de 32 a 33 ºC. O produto obtido foi
fatiado, frito e servido para 96 provadores que o avaliaram de acordo com uma
escala hedônica de nove pontos.

O tempeh foi aceito por 83,3% dos provadores e, entre eles, 43% manifestaram
intenção de compra do produto.

“g empeh” is a fermented food product originated in Asia, very popular in
Indonesia but almost unknown in Brazil. The traditional process of  “tempeh”
fermentation is quite simple and fast consisting basically of soybeans cooked
and packed in a dense white mycelium of the mold Rhizopus oligosporus.

The product is fried and consumed on the same day it is prepared. Because
of its high nutritional quality and light flavor, it may be considered as a
meat substitute. The “tempeh” was produced in laboratory scale in Petri
dishes. The fermentation was performed with the inoculation of 1.5 ml of
a 2.1 x 107 spore/ml suspension of Rhizopus oligosporus in 40 grams of
dehulled cooked soybeans. It was kept in a microbiological incubator for
26 hours at 32 to 33 °C. The final product was sliced, fried and served to
96 panelists for evaluation according to an hedonic scale of nine points.

The level of acceptability of “tempeh” was 83.3% and the consumers’
intention of buying was 43%.
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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA
DA PRODUÇÃO DE ETILENOAMINAS NO BRASIL

FEASIBILITY STUDY OF AN ETHYLENEAMINES
PLANT IN BRAZIL

ADRIANO SALES DE OLIVEIRA

LOUISE HOSHIBA

SIMARA REBECA MACELLA SCOTT

PROF. RICARDO KOCH

b   presente Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica foi encomendado
pela indústria química AMINOVA do BRASIL S.A., para análise de investimento
numa unidade de produção de Etilenoaminas no Brasil. A empresa é grande
produtora da principal matéria-prima: Etanolaminas e dispõe de instalações
industriais para a implantação deste projeto, reduzindo custos variáveis de
produção e investimentos em terreno e utilidades.

A análise de investimento contemplou os custos de equipamentos, materiais,
montagem, projeto básico e de detalhamento com base em preços atuais de
mercado. O mercado brasileiro considerado justifica a produção de 50% da
capacidade da planta, existindo a possibilidade de se destinar a produção
excedente ao mercado externo. Com essas considerações, a análise econômico-
financeira revela um empreendimento viável dentro das expectativas.

O nome AMINOVA do BRASIL S.A. é fictício e foi utilizado para preservar a
identidade da empresa que encomendou este trabalho.

g he present Feasibility Study has been requested by a chemical
industry, named “AMINOVA do BRASIL S.A.”, in order to evaluate an
investment on an Ethyleneamines Plant in Brazil. This company is a major
producer of the main raw material, Ethanolamine, and besides that the
company has all the industrial facilities needed to implement this project,
which can reduce variable production costs and investment on land and
utilities. The investment is based on up-dated market prices and includes
equipment, materials, assembly, detailed and basic engineering.

Currently the Brazilian Ethyleneamine market is supplied by imports,
corresponding to 50% of the planned plant capacity with the remaining
production considered to be exported. Considering all the above-mentioned
aspects, the results achieved in the financial and economic evaluation confirm
the feasibility of the proposed project.

AMINOVA do BRASIL S.A. is a fictitious name in order to protect the real
company identity.

ESTUDO DA CINÉTICA DE REMOÇÃO
DE RESÍDUOS EM PROTÓTIPO DE SISTEMA
CIP DE LIMPEZA

A STUDY OF THE KYNETICS OF CLEANING
OF RESIDUES ON A PROTOTYPE OF CIP
CLEANING SYSTEM

CAROLINE GAST (ENG. DE ALIMENTOS)

PATRÍCIA DE VITA ARRUDA (ENG. DE ALIMENTOS)

FERNANDA CAMARGO

PROF. RUBENS GEDRAITE

PROF. LEO KUNIGK

V IP (Cleaning in Place) é um sistema automatizado de limpeza
bastante utilizado em instalações industriais da área alimentícia, química e
farmacêutica. No presente trabalho, é apresentado um estudo da cinética
de remoção de resíduos realizado em protótipo, que simula o
funcionamento do sistema CIP. Foi avaliada a evolução da retirada de
resíduos de leite, durante todas as etapas do processo de limpeza (pré-
lavagem, lavagem e enxágüe). Para tanto, foram coletadas amostras da
água de lavagem em cada etapa para posterior medição de transmitância.
Realizaram-se experimentos com duas concentrações distintas de
detergente alcalino (NaOH), com o intuito de melhorar a eficiência do
processo. Por meio de análise estatística de dados, concluiu-se que não
houve diferença significativa no efeito de remoção de resíduos entre as
lavagens usando-se as duas concentrações de detergente alcalino.

V IP (Cleaning in Place) is an automatic cleaning system commonly
used in food, chemical and pharmaceutical industrial plants. In the present
work, a kinetic study of residues removal, carried through in prototype (that
simulates the operation of the CIP system), is presented. The evolution of the
withdrawal of milk residues was evaluated during all stages of the cleaning
process (previous wash, wash and rinse). Therefore, samples of the rinsing
water have been collected for later measurement of transmittance.
Experiments with two distinct concentrations of alkaline detergent (NaOH)
have been carried through, with intention to improve the efficiency of the
process. Through statistic analysis of the data, it was possible to conclude
that it did not show significant difference in the effect of removal of residues
between the cleaning process, using both concentrations of alkaline
detergent.
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GERAÇÃO ELETROQUÍMICA DE OXIDANTES PARA SÍNTESE ORGÂNICA E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

ELECTROCHEMICAL GENERATION OF OXIDANTS FOR ORGANIC SYNTHESIS AND TREATMENT
OF INDUSTRIAL RESIDUES

IRINEU MARTINS DE BARROS NETO

MIRIAN TIEMI ZANCHETTA

EDUARDO SIQUEIRA ANDERSON

MARISA SAYURI YAGI

PROF. JOSÉ LUIZ FEJFAR

b   presente trabalho descreve o uso de técnicas eletroquímicas para a
síntese de compostos orgânicos e a degradação destes em meio aquoso. Devido
à grande variedade desses métodos, este projeto está focado em quatro tópicos
principais: 1) síntese eletroquímica de benzaldeído; 2) tratamento de água
contaminada com fenol; 3) produção eletroquímica de peróxido de hidrogênio
e 4) síntese de 4-aminodifenilamina.

No que concerne à síntese de benzaldeído, a geração eletroquímica de
hipoclorito e seu uso como um agente oxidante está bem estabelecida na
literatura e nossos resultados estão de acordo com o que foi publicado. A
degradação eletroquímica de fenol em meio aquoso foi efetuada em
laboratório, também na presença de hipoclorito gerado eletroquimicamente, já
que este agente oxidante é facilmente obtido por meio eletroquímico. Neste
caso, os resultados também estão de acordo com a literatura. O peróxido de
hidrogênio gerado pela redução do oxigênio atmosférico é um agente oxidante
promissor para a substituição de agentes oxidantes halogenados. O quarto
experimento efetuado foi a síntese eletroquímica da 4-aminodifenilamina por
meio da eletrólise de uma solução com anilina, ácido sulfúrico e sulfato de
cobre. Observou-se a formação de precipitado azul característico de
4-aminodifenilamina. Este produto deve ser futuramente mais bem
caracterizado quanto a sua pureza.

g his project describes the use of electrochemical techniques for the
synthesis of organic compounds and degradation of organic residues in
water. Due to the large variety of these methods, this project was focused
on four topics: 1) benzaldehyde synthesis; 2) treatment of contaminated
water containing phenol; 3) hydrogen peroxide production and 4)
4-aminodiphenylamine synthesis.

In the benzaldehyde synthesis, the electrochemical generation of
hypochlorite and its use as an oxidant agent is well established in the
literature and it was proved in the laboratory. The electrochemical
degradation of phenol was conducted in a laboratory using hypochlorite ion
as an oxidant agent, since it is easy to obtain. The results obtained confirmed
the literature data. The hydrogen peroxide generated through the reduction
of atmospheric oxygen is an interesting substitute for halogenated oxidants.
The fourth experiment was the synthesis of 4-aminodiphenylamine by
means of the electrolysis of a solution containing sulfuric acid, aniline and
copper sulfate. The formation of a blue precipitate was observed, typical of
4-aminodiphenylamine. This product should be better characterized in the
future in order to verify its purity.
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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE LINEAR AO POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE NO PROCESSAMENTO
E NAS PROPRIEDADES FINAIS DOS FILMES
OBTIDOS POR EXTRUSÃO TUBULAR E SUAS
APLICAÇÕES

THE INCREMENTAL INFLUENCE OF LINEAR
LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) TO LOW
DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) ON THE FINAL
FILM PROPERTIES, OBTAINED FROM
A TUBULAR PROCESS AND ITS APPLICATION

EDUARDO DO NASCIMENTO

MIGUEL CARDOSO CARBONE JÚNIOR

RICARDO ORTEGA CARNEIRO

TAIS BRAGHIROLI CRIPA NASSER

PROF.ª MARIA TERESA DE ALVARENGA FREIRE

T  influência do incremento do Polietileno Linear de Baixa Densidade
(PEBDL) no Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) nas propriedades finais do
filme poliolefínico obtidos pelo processo de extrusão tubular são descritas por
meio de uma revisão das informações disponíveis na literatura confrontando-
as com as informações da indústria.

Verificaram-se as vantagens dessa adição nas propriedades mecânicas finais do
filme, tais como: tensão de ruptura, alongamento na ruptura, resistência ao
impacto por queda de dardo, soldabilidade e taxas de contração. Também
foram avaliadas as vantagens das aplicações desses filmes para embalagens
termocontráteis e para sacarias industriais.

g he incremental influence of Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) on
the final film properties of Low Density Polyethylene (LDPE) obtained from
tubular process, are described through a bibliographic revision and compared
with industry information.

Advantages were verified on the mechanical properties of the film with
addition of LLDPE, such as: stress cracking, elongation, dart impact, weld and
wrap. The advantages of the applications on the industry bags and wrap films
segments are also studied.

OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA
DE CONCENTRAÇÃO DE SUCOS

OPTIMIZATION OF A JUICE
CONCENTRATION SYSTEM

MARCELO CONSENTINO GENISTRETTI

MARCELO TREVIZAN PERETTI

RENATO CANZIAN

PROF. TAH WUN SONG

X ste trabalho tem como objetivo a otimização econômica de um
sistema de concentração de sucos por meio de evaporadores de triplo efeito.
Foi desenvolvido inicialmente um modelo matemático constituído de
balanços de massa e energia, equações de troca térmica, propriedades do
vapor de aquecimento e suco de laranja (são ao todo quarenta equações). O
modelo foi implantado numa planilha eletrônica (Microsoft Excel) e
resolvido por meio de um programa computacional (solver).

Embora tenha sido desenvolvido para o suco de laranja, o modelo pode ser
facilmente estendido para outras aplicações, pela adaptação das correlações
de propriedades. Após um estudo de análise de sensibilidade das principais
variáveis de processo, foi desenvolvido um modelo de otimização econômica,
levando-se em conta os custos dos equipamentos e das utilidades (vapor de
aquecimento e água de resfriamento). A partir de um estudo comparativo,
chegou-se a uma economia anual de US$105,000.00 para o processo
otimizado em relação aos custos do caso-base.

g he aim of the present study is to get the best economical solution for a
juice concentration system using three evaporators. Initially a mathematical
model was developed consisting of mass and energy balances, heat exchange
equations, and vapor properties and orange juice (there are forty equations in
all). The model was implemented through the Microsoft Excel software and
solved using the solver tool.

Although it was developed for orange juices, the model can be easily applied in
other applications, changing the specific properties established in the program.
After a sensitivity analysis of the main process variables, an optimization model
was developed considering minimum overall cost, including equipment
(evaporators) and utilities (steam and cooling water). Through a comparative
study, a cost reduction of US$ 105,000.00 per year was achieved for the
optimal solution in relation to the base case costs.
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OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA DE UM SECADOR PNEUMÁTICO

ECONOMIC OPTIMIZATION OF A PNEUMATIC DRYER

FERNANDA YUMI MATSUDA

LETÍCIA IELO DERÓBIO

SANDRA MITIKA KASHIWABA

PROF. TAH WUN SONG

f ecadores pneumáticos apresentam diversas vantagens, como baixo
custo fixo e de manutenção, elevada eficiência, ocupação de pouco espaço físico
e controle de processo relativamente simples. Devido ao reduzido tempo de
contato gás-sólido, são muito usados para produtos termo-sensíveis.

No presente trabalho, foi desenvolvido um modelo matemático que
contemplasse os aspectos de capacidade do secador, condições de secagem,
transporte pneumático do sólido, velocidades de transportes de calor e massa
entre o gás e as partículas sólidas, tempo de secagem, consumo de energia,
dimensões do secador, custo operacional e depreciação do equipamento.

O modelo foi implantado numa planilha eletrônica comercial. A partir de
simulações matemáticas, pôde-se fazer a análise de sensibilidade das
principais variáveis de processo envolvidas e, por fim, com um modelo de
otimização desenvolvido, a busca de condições ótimas de secagem, por meio da
minimização do custo total. Comparando-se esses custos para um caso-base e
do caso otimizado, chegou-se a uma economia anual de US$ 56,000.00.

cneumatic conveying dryers present many advantages, such as: low
equipment and maintenance costs, high performance efficiency, small space
required for installation and very simple process control demand. Due to the
reduced gas-solid contact time, they are widely used for thermal sensitive
products.

In the present project, a mathematical model was developed covering the
many aspects involved. These included: dryer capacity, drying conditions,
pneumatic transport of solids, heat and mass transport rates between the gas
and the solid particles, drying time, energy requirement, dimensions of the
dryer, operational costs and depreciation of the equipment.

The model was implemented in a commercial electronic spreadsheet. From
mathematical simulations, it was possible to carry out a sensitivity analysis of
the main parameters involved in the process. Further, an optimization model
was developed to establish the best conditions through minimizing the overall
cost, including equipment and utilities costs (steam and power demand).
Comparing the costs of the optimized solution with the base case resulted in
considerable savings which reached around US$ 56,000.00 per year.
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PROJETO DE UM REATOR AGITADO EM ESCALA-PILOTO, OPERADO EM BATELADA SEQÜENCIAL,
APLICADO AO TRATAMENTO ANAERÓBIO DE UM EFLUENTE INDUSTRIAL

PROJECT FOR A REACTOR STIRRED IN A PILOT SCALE, OPERATED IN SEQUENCIAL BATCHES
APPLIED TO AN ANAEROBIC TREATMENT OF AN INDUSTRIAL EFFLUENT

ALLAN BASILE VICENTE

DENIS BASTOS ARDITO

MARCELO PINTO BRANDÃO

RAPHAEL GAZOLI VERONEZ

THIAGO AUGUSTO MICHELLETTI

PROF. JOSÉ ALBERTO DOMINGUES RODRIGUES

b s lançamentos de efluentes líquidos num curso d’água podem resultar
em variações de suas características, como pH, temperatura, composição e
concentração de cada componente. Os seres que dependem direta ou
indiretamente desse curso d’água sofrerão as conseqüências dessas variações.

Um efluente que não atenda às condições que lhe são impostas deverá ser
alterado, isto é, tratado. É necessária, então, a implantação de um sistema de
tratamento adequado às características desse efluente. Os efluentes
inorgânicos são tratados preferencialmente por processos físico-químicos. Os
orgânicos podem receber tratamento por processo físico-químico ou biológico.
Os processos biológicos são adequados quando o efluente orgânico apresentar
características biodegradáveis.

Os processos biológicos que ocorrem na presença de oxigênio livre,
denominados aeróbios, são os mais utilizados e conhecidos. A implantação
de sistemas com processos aeróbios oferece, portanto, poucos riscos de
investimento; porém equipamentos necessários como aeradores demandam
energia e o lodo, gerado como subproduto, ainda é passível de decomposição
por ação biológica.

Outro processo de decomposição biológica ocorre na ausência de oxigênio livre
e denomina-se processo anaeróbio. Ele pode apresentar como subproduto o
gás metano que é utilizado como fonte de energia. Há cerca de 20 anos, o
interesse por esse gás proporcionou um aumento na utilização do processo
anaeróbio. Atualmente a produção de lodo em menor quantidade e já
estabilizado é a característica mais valorizada desse processo.

Para o interesse da preservação dos corpos d’água, os processos de tratamento
de efluentes devem ser plenamente dominados. Este trabalho de graduação
tem como finalidade a ampliação dos conhecimentos em processos anaeróbios,
usando-se como fonte de estudo um caso real de efluentes de uma empresa do
setor Químico.

` any research projects are being developed with the objective of
understanding the anaerobic process to treat wastewater. This process has
a great advantage of producing small sludge volumes, but, on the other
hand, it is very complex, and environmental changes, measured as pH,
temperature, substrate concentration and toxic products may affect the
whole process efficiency. In this study an anaerobic reactor is proposed for
a chemical industry’s wastewater treatment. Major measured parameters
were: flow-rate, temperature, pH, bicarbonate alkalinity and chemical
oxygen demand (COD). Operational data obtained by the industry is also
presented. Influential COD value was compared and results indicated the
same efficiency as the real aerobic system but the anaerobic proved to be
much cheaper.
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PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS
COM A UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS

THE PROTECTION OF ELECTRONIC CIRCUITS
THROUGH THE UTILIZATION OF POLYMERS

SERGIO MARCONDES CESAR FILHO

FERNANDO GARUTI OLIVEIRA DA SILVA

FÁBIO PIRES SARTORETTO

BRUNO CIVOLANI E SAID

LEONARDO MUNIZ DE SOUZA PEDRO

PROF. JOSÉ LUIZ FEJFAR

X ste trabalho está focado na aplicação de polímeros para a proteção de
circuitos eletrônicos contra ataque por umidade e corrosão. A técnica
empregada na proteção dos circuitos baseou-se na aplicação das resinas
poliméricas diretamente sobre o dispositivo eletrônico. A seleção dos materiais
empregados na proteção dos circuitos limitou-se àqueles facilmente
encontrados no mercado. Uma resina ortoftálica de poliéster com ligações
cruzadas apresentou excelentes resultados quanto à resistência à corrosão em
ambiente com sabão e ainda em solução aquosa de hidróxido de sódio.

g his project is focused on the application of polymers for electronic
circuits, aiming at protection against humidity and corrosion. The technique
used in the protection of the circuits was based on the direct application of
polymeric resins on the electronic device. The materials used in this work are
those easily available on the market. A cross-linked orthophthalic polyester
resin showed an excellent result, improving the resistance to corrosion in water
solutions containing soap and sodium hydroxide, respectively. The return on
investment was 1.7 years.

SISTEMA DE QUEBRA DE UM FLUIDO DE CORTE
E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA

A SYSTEM FOR BREAKING A CUTTING FLUID
AND THE TREATMENT OF RESIDUAL WATER

CAROLINA HARUE NAKAMURA

MÁRCIA REGINA BELIX

PROF. RICARDO CALVO COSTA

W esenvolveu-se um protótipo de estação de tratamento visando à
separação de uma solução de fluido de corte, que consiste numa mistura de
óleo emulsionável concentrado e água, por meio de métodos físico-químicos.
A água foi clareada e filtrada, e pode ser reutilizada para finalidades não
potáveis.

T  prototype of treatment station was developed aiming at the
separation of a solution that consists of a mixture of a concentrated soluble oil
and water through physical-chemical methods. The water was clarified and
filtered. It can be used for non-potable purposes.
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RECICLAGEM DE POLIPROPILENO

RECYCLING OF POLYPROPYLENE WASTE

MARCIAL CÉSAR VIEIRA

EDUARDO DÂMASO

CARLOS AUGUSTO MAIA FARIA

PROF. WILSON MIGUEL SALVAGNINI

b  tema do presente trabalho é a reciclagem de resíduos plásticos de
polipropileno pós-consumo. Resíduos pós-consumo são resíduos provenientes
do descarte de produtos pelos consumidores. A sua reciclagem permite a
recuperação do seu valor econômico por meio do seu reaproveitamento como
matéria-prima e pela redução do volume de resíduos a serem dispostos em
aterros, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, essa atividade tende a crescer, uma vez que o consumo do plástico
vem aumentando no Brasil, assim como a geração dos resíduos desse tipo de
material. O objetivo geral do trabalho é o de viabilizar processos de
transformação que apresentam limitações na reutilização do polipropileno
pós-consumo oriundo de frascos, potes, chapas e garrafas. O método
empregado para atingir o objetivo proposto foi a modificação estrutural do
polipropileno por meio de reação química. Os resultados obtidos indicam que a
reciclagem do polipropileno pós-consumo é uma oportunidade de negócio e a
utilização de material reciclado como matéria-prima permite a redução de
custos nas empresas transformadoras.

As maiores barreiras enfrentadas por essas empresas são a qualidade dos
resíduos plástico pós-consumo e a ausência de uma tecnologia adequada
para a reciclagem deles.

g he subject of this study is the recycling of post-consumer of
polypropylene plastic waste. The post-consumer waste is what consumers
discard from products. Its recycling allows for the recovery of its economical
value through its reutilization as a raw material and reduces waste volume
to be disposed of in landfills, contributing to a sustainable development.

Furthermore, this recycling activity tends to grow since the consumption
of plastic is increasing in Brazil, as well as the waste generation of this
kind of material. The main objective of this research is to determine a
feasible manufacturing process which would reduce the amount of waste
plastic from post-consumer polypropylene from bottles, vessels and
sheets. The method used to reach the proposed goal was polypropylene
structural modifications through chemical reactions. The results achieved
indicate that the post-consumer polypropylene recycling is a business
opportunity and the use of recycled material as raw material allows a cost
reduction for manufacturing companies.

The main barriers faced by these companies are post-consumers waste
quality and a lack of adequate technology for plastic recycling.
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
SANITÁRIOS POR MEIO DE WETLANDS

THE WETLAND SYSTEM OF SANITARY
EFFLUENT TREATMENT

FABIANA LURY SUYAMA

CÁSSIO HENRIQUE C. ZAMPOL

MEIRE SANAE KATO

HERNAN AYRTON WAIBEL

DEISE FARIA DE PAULA

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

b   presente trabalho descreve um sistema alternativo e natural para o
tratamento de esgoto sanitário, chamado Wetland, literalmente “terra
molhada”. Atualmente, a atenção tem-se voltado a esse tipo de tecnologia
devido à maior confiança depositada em sistemas que utilizam processos
ecológicos de baixa demanda energética e menor uso de produtos químicos. Os
principais objetivos dos sistemas Wetlands são: a redução da carga poluidora
do esgoto sanitário e a produção de biomassa. São descritos, também, os
principais tipos desses sistemas, suas características, aplicabilidade, vantagens
e desvantagens.

g his study describes an alternative and natural sanitary effluent
treatment system, known as Wetland. Currently attention is being focused on
this kind of technology, due the credit given to ecological processes of low
power demand and smaller use of chemical products. The main purposes of the
Wetlands systems are the reduction of pollution loading of sanitary effluents
and biomass production. This study also describes the main types of Wetlands,
their characteristics, advantages and disadvantages.

TRATAMENTO DA ÁGUA A PARTIR DA QUEBRA
ÁCIDA DE UMA EMULSÃO DE FLUIDO DE CORTE

WATER TREATMENT THROUGH AND ACID
BREAK UP OF CUTTING OIL FLUID

ANA CRISTINA TADDEI RAMOS

BEATRIZ SACODA

CAMILA VIGLIAR TESSARI

JULIANA RIVELLES LEMES

REGINA PENZO

PROF. RUBENS GEDRAITE

X ste trabalho teve como objetivo a quebra ácida de uma emulsão de
fluido de corte com posterior tratamento da água obtida. Estudou-se a
influência da concentração e da quantidade de ácido adicionada na eficiência
da quebra da emulsão. Constatou-se que a concentração do ácido não influi na
quebra; logo adotou-se a menor concentração (4%) visando à menor
eliminação de vapores do ácido.

A água obtida pela quebra foi tratada segundo o Tratamento Clássico, utilizado
nas Estações de Tratamento de Água em São Paulo. No final da experiência,
obteve-se uma água límpida, que pode ser utilizada industrialmente ou para
irrigação, mas não é possível utilizá-la para fins potáveis.

g his Senior Thesis Work aimed the break up of a cutting oil emulsion
through acid means followed by residual water treatment. The efficiency of
emulsion break up was evaluated varying the concentration and the amount of
acid added. It was found that the acid amount does not influence emulsion
break up. Due to this the lowest acid concentration (4%) was used in order to
achieve the lowest elimination of acid vapors. Residual water obtained was
submitted to a Classic Treatment, used in Water Treatment Stations in São
Paulo. At the end of the experiment, crystalline water was obtained which may
be utilized for industrial or irrigation purposes. Its utilization as drinking water,
however, is not indicated.
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ENVIRONMENTAL ENGINEERING

W ue 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.

PROF.  JAYME PINTO ORTIZ
Department of Civil and Environmental Engineering
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ENGENHARIA SANITÁRIA

cela 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 especificamente 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 Engenheiros 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.

PROF.  JAYME PINTO ORTIZ
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

134134

DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DOS SISTEMAS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO
OCEÂNICA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ESTUDO DE CASO: CONDOMÍNIO MORADA DA PRAIA

PRELIMINARY DIMENSIONING OF THE SYSTEMS OF COLLECTION, TRANSPORTATION,
AND OCEAN DISPOSAL OF SANITARY SEWERS A CASE STUDY: CONDOMINIUM “MORADA DA PRAIA”
(SEASIDE DWELLING)

CIRO CAMBI GOUVEIA

MARCELO YAMASAKI

RODRIGO AQUILINA CARREIRA

VANESSA DIAS DA CUNHA

PROF. JAYME PINTO ORTIZ

b  Condomínio Morada da Praia, no município de Bertioga, apresenta
problemas sérios com o seu atual sistema de esgotamento sanitário (fossas
sépticas). Isso acontece porque o sistema funciona apenas para regiões de
lençol freático baixo e de baixa densidade populacional, o que não é o caso no
condomínio estudado.

Será apresentado neste trabalho o emissário submarino como forma de
disposição dos efluentes no oceano, atendendo aos padrões de exigência para
banhos nas águas marinhas.

g he Condominium “Morada da Praia” (Seaside Dwelling) in the municipal
district of Bertioga (a seaside town on the coast of São Paulo State) presents
serious problems with its existing sanitary sewerage system (septic tanks). This
occurs because this system is intended to work in a region with a low ground
water level and a low population density, which currently is not the case at the
condominium in question.

This project will present an underwater emissary as a means of disposal of
effluents into the ocean, meeting the standards of suitability for bathing in
marine water.
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MAUÁ SCHOOL OF ADMINISTRATION

g he dynamics of our globalized environment has notably emphasized
the apparent chaos caused by the increasing amounts of new ideas and
technologies that contribute towards the rapid obsolescence of products
and services. The dynamics of the market and of the socio-cultural changes
pressured by innovations, makes the continuing updating of knowledge
and a state of readiness highly essential, in order to take quick preventive
decisions and actions that can guarantee the survival and success of
businesses. The effervescent environment of the current scenario also
characterizes an environment of great opportunities for innovations and
enterprising initiatives.

This environment of the new post-industrial society, or information society,
points to the need for a “new administration’, more dynamic, adaptable and
agile to make possible the creative transformation of new ideas and
solutions that result in benefits for society.

The raw material for this new venture is people with competence, capability
and experience that make up the community of the organization. The
development of the Senior Thesis Works by the teams of students of the
last year of the School’s Administration Course has been the vehicle to align
a series of attitudes and actions of knowledge and skills, of systemic
perception and variety, that within this context, exert the capacity to
formulate innovative solutions with an enterprising spirit.

As a result of this undertaking, the Projects were presented by the teams
and discussed with the examining board with professors and professionals
of each area. As a crowning feature of this experience the works were
exhibited during the EUREKA 2002 - the ritual of the passage from a student
to a professional.

The sparkle in the eyes, the candid smile of success, the intimate certainty
of one’s own competence, the realization of “making it happen” and the
applause from the visitors, were the greatest prize for the winners, the 2002
generation of the Administrators of Mauá School of Administration.

PROF.  HAZIME SATO
Dean

Mauá School of Business Administration
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO MAUÁ

T  dinâmica do nosso meio globalizado tem acentuado, de forma
marcante, um aparente caos com o surgimento crescente de grandes
quantidades de novas idéias e tecnologias, que contribuem para a
rápida obsolescência de produtos e serviços. Essa dinâmica do mercado
e das mudanças sócio-culturais, pressionadas pelas inovações, torna
imprescindível a atualização contínua de conhecimentos e um estado
de prontidão para decisões e ações preventivas rápidas que possam garantir
a sobrevivência e o sucesso dos negócios. O ambiente efervescente do
cenário atual caracteriza, também, um ambiente de muitas e grandes
oportunidades para inovações e iniciativas empreendedoras.

 Este ambiente da nova sociedade pós-industrial, ou sociedade da
informação, delineia a necessidade de uma “nova administração” mais
dinâmica, adaptável e ágil para propiciar a transformação criativa de novas
idéias em soluções que resultem em benefícios para a sociedade.

A matéria-prima para essa nova jornada são pessoas com competência,
capacidade e vivência, que constituem a comunidade da organização.

O desenvolvimento dos Projetos de Graduação pelas equipes de alunos da
última série do Curso de Administração da Escola tem sido o veículo
experimental para alinhar uma série de atitudes e ações, de conhecimentos
e habilidades, de percepção sistêmica e variedade que, neste contexto,
exercem a capacidade de formular soluções inovadoras com espírito
empreendedor.

Os resultados dessa empreitada, os Projetos, foram apresentados pelas
equipes e discutidos com bancas de professores e profissionais da área. Como
coroamento dessa vivência, os trabalhos foram expostos durante a EUREKA
2002, o rito de passagem de aluno para profissional.

O brilho nos olhos, o sorriso franco do sucesso, a certeza íntima da própria
competência, a concretização do “fazer acontecer” e os aplausos dos
visitantes foram o prêmio maior dos vencedores, a geração 2002 dos
Administradores da Escola de Administração Mauá.

PROF.  HAZIME SATO
Diretor

Escola de Administração Mauá



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

138138

A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE
– RASTREABILIDADE BOVINA

A MEAT PRODUCTIVE – BOVINE TRACEABILITY

THIAGO AUGUSTO ROCHA

RODRIGO SCHULZE

PEDRO FIORINI

PROF. SANTIAGO VALVERDE

X ste trabalho foi realizado com o objetivo de criar e analisar as
condições necessárias para inserirmos o recurso da rastreabilidade bovina em
fazendas e frigoríficos, integrando a esse processo cada característica da cadeia
produtiva da carne. Servimo-nos, também, das habilitações da Engenharia de
Alimentos e Produção.

g his project was undertaken with the object of creating and analyzing the
conditions necessary to implant a tracking device for cattle on farms and
slaughter-houses, integrating into the process every characteristic of the meat
productive chain, also using the know-how of Food and Production
Engineering.

A TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW
TECNOLÓGICO COM UM NOVO CONCEITO
DE NEGÓCIO PARA O SETOR DE PAPEL
E CELULOSE

THE TRANSFER OF TECHNOLOGICAL
KNOW-HOW WITH A NEW BUSINESS CONCEPT
FOR THE PAPER AND PULP SECTOR

GIANFRANCO LUCCHESI BIANCHINI

FABRIZIO BATISTA GUARDINO

HELGA MARIA GASPARRO ENSINA

PROF. CLOVIS EDUARDO NUNES HEGEDUS

T  globalização tem quebrado barreiras culturais imensas. Com ela,
conseguimos visualizar dentro de um mesmo território nacional a diversidade
de histórias, economias e culturas de diversos países.

Essas migrações, quando bem sucedidas, acabam por agregar resultados
positivos a ambos os países, tanto aquele que acolhe uma nova empresa como
aquele que fornece sua tecnologia.

Existem grandes barreiras para qualquer transferência de tecnologia, mas,
quando essas barreiras encontram o sistema certo de trabalho, elas se
desmoronam sem qualquer dificuldade.

Uma única e simples consultoria pode até conseguir fornecer todos os dados
nacionais necessários a uma empresa estrangeira, mas por que não oferecer
um atrativo maior, com uma possível parceria para o novo investimento?

Por que não poder considerar que uma empresa de consultoria possa participar
dos riscos dos possíveis investimentos e usufruir de todos os frutos gerados
pela excelência de seu trabalho na área de consultoria?

g he globalization process is breaking down enormous cultural barriers
and we can visualize within the same country, a great diversity of historical
backgrounds, economies and cultures coming from different countries.

These incoming processes, when successful, generate positive results to both
countries, to the one that receives a new company as well as to the one that
supplies the technology.

There are many barriers for the transfer of any technology but when the
successful results appear the barriers disappear with no difficulty.

A single consulting service company could provide the essential data to a
foreign company, but there is no great attraction, which makes one wonder
why there is no offer of partnership or a proposed joint-venture agreement.

Why is no consideration given to the possibility of a consulting company
participating in a risk investment and the results generated by the excellence
of its work? These issues should be viewed as even more common possibilities
in a globalized market.
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A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CULTURAS NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE UMA ÉTICA EMPRESARIAL

THE INFLUENCE OF DIFFERENT NATIONAL CULTURES IN THE FORMATION OF CORPORATE ETHICS

RICARDO FICHER

FERNANDO JOSÉ CURY

BRUNO IRINEU GABRIEL CALANDRINO

GUILHERME RICCI PASSARELLI

PROF. CARLOS FREDERICO LÚCIO

T  idéia de estudarmos as formas pelas quais o comportamento ético é
manifestado nas organizações empresariais originou-se da crescente
importância da ética no cenário do início do século XXI

A Postura ética, atualmente, deixou de ser relevada a um segundo momento do
planejamento estratégico das empresas. As mudanças dos valores dos
stakeholders, tanto internos quanto externos, resultou em necessidade de as
organizações se adaptarem a esses valores. Torna-se, por isso, de suma
importância um alto grau de comprometimento ético como forma de as
organizações se adequarem aos novos valores latentes de seus clientes.

Em nossa pesquisa, percebemos que para um correto entendimento da questão
ética das organizações é necessário que haja um correto entendimento da
cultura organizacional presente. Ética e cultura organizacional são dois temas
intimamente ligados, tornando-se difícil compreender a maneira pela qual a
ética forma a cultura e a maneira que a cultura organizacional reflete um
comportamento ético ou não.

Mais ainda, tentamos elucidar a forma pela qual o comportamento ético é
demonstrado num ambiente de trabalho que conjugue duas culturas nacionais
muito diferentes, e, até mesmo, com traços culturais fortemente conflitantes,
como na questão, do poder e da comunicação.

Com base nesses fatos, procuramos demonstrar que o comportamento ético
traz uma série de vantagens competitivas para empresas que o adotam.

g he idea of studying the ways in which ethical behavior is present in
corporate organizations arose due to the increased importance being given to
ethics in the beginning of this twenty-first century.

Ethical behavior nowadays is no longer relegated to a second place and is as
relevant as any other factor included in strategic planning. Changes in the
stakeholders’ values have resulted in the need for every organization to adapt
itself and abide by the aforementioned values.

Therefore, a high level of ethical commitment becomes of paramount
importance to the way in which organizations adapt themselves to the latent
values of their clients.

During our research we were able to learn that to have a correct understanding
of the ethical question in organizations, it is also of extreme importance to
understand the organizational culture. Ethics and organizational culture are
two subjects closely related to each other, making it difficult to understand
how ethics shapes the culture and the way in which the organizational culture
reflects the presence (or absence) of an ethical behavior.

Moreover, we have tried to elucidate the way that ethical behavior is shown in
a work environment that is formed by two different national cultures, and even
with strongly conflicting cultural characteristics specially on the topics of work,
power, and communication.
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GERAÇÃO DE UM CASO A PARTIR DE ESTUDOS DA MUDANÇA NA CREDICARD
QUE DEU ORIGEM À REDECARD

GENERATION OF A CASE STUDY BASED ON THE CHANGES THAT TOOK PLACE
WITH THE CREDICARD COMPANY THAT GAVE RISE TO REDECARD

PATRÍCIA MANTOVANI PREVITALLI

CAROLINA DIAS PINTO XAVIER

PROF. HAZIME SATO

T  Credicard, empresa sólida e bem conceituada no ramo de cartões de
crédito, sente-se ameaçada pelo mercado com a vinda de outra empresa para o
Brasil. Neste momento, vive uma situação de perigo.

O que fazer? Mudar. Inovar. Criar condições para que a empresa possa manter –
se no mercado e, mais importante, continue destacando-se.

A solução encontrada: desmembrar a área comercial e gerar, com isso, uma
nova empresa.

Nasceu, então, a Redecard, empresa responsável pela captura de transações dos
cartões de crédito. Totalmente independente, totalmente nova, pronta para ser
moldada. Mas com tanto trabalho pela frente, foi preciso montar um plano
estratégico.

A primeira providência a ser tomada foi a descoberta da identidade
corporativa, desenvolvida pela empresa com a participação de cada
funcionário.

O segundo foco foi o desenvolvimento organizacional, seguido pela gestão.

É importante ressaltar que a Redecard sempre teve em mente a dificuldade, a
insegurança e o medo que as pessoas têm de se adaptar às mudanças, ao novo,
ao desconhecido.

Dessa forma, o seu foco principal, desde o início até hoje, foi o estimulo da
segurança e confiança dos funcionários na empresa e - mais ainda - neles
mesmos. Podemos afirmar que essa foi, sem dúvida alguma, uma das chaves do
sucesso da empresa.

V redicard, a well-appraised and solid company, in the credit card
business, feels its market threatened with the coming of another company to
Brazil. It now finds itself in a dangerous situation. What should be done? Move
somewhere else? Innovate; create conditions so that the company can remain
in the market, and more important, continue to be a leading company.

What solution was found? Separate the commercial area and form a new
company. Thus was born REDECARD, a company responsible for transactions
with credit cards. Entirely new, totally independent, ready to be molded, but
with so much work ahead it was necessary to make a strategic plan.

The first step was to establish its corporate identity, developed with the
participation of every employee. The next step was to focus on the
organizational development, closely followed by the management. It is
important to point out that REDECARD was always aware of the difficulty
caused by the insecurity that people have in adapting to changes; the fear of
the new, and the unknown.

Thus, its main focus, from the beginning to this day, was to stimulate
employees’ security and confidence in the company, and even more so in
themselves. This was undoubtedly one of the keys to success of this company.
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GESTÃO E OPERAÇÃO POR PROCESSOS

MANAGEMENT AND OPERATIONS BY PROCESSES

GLAUCE DOS MADRIGAIS ARNONE

ALESSANDRA OLYNTHA DE ALMEIDA

HALYNE DE NICOLA

TALITA GLEZER

VERIDIANA MORAES DE ALMEIDA

PROF. DAVID GARCIA PENOF

X ste trabalho foi desenvolvido em três partes principais: a primeira
contém referências teóricas; a segunda, o retrato da empresa estudada e a
terceira, o mapeamento atual do Processo de Transporte Rodoviário da
Divisão de Cargas Químicas desde a solicitação do pedido até a entrega da
carga e o mapeamento do processo “melhorado”, com apresentação
depropostas de melhorias.

Foi realizado um estudo completo e detalhado das definições e aplicações dos
processos empresariais para melhor entender o funcionamento de uma
organização orientada para processos. Para melhor entendimento do
aperfeiçoamento e gerenciamento de processos, foi abordado o lado humano
do replanejamento mostrando como as pessoas podem servir de obstáculos,
muitas vezes, para que um processo tenha sucesso.

Conceitos de transportes rodoviários também foram pesquisados com o
objetivo de facilitar o entendimento do processo estudado.

Com a aplicação desses conceitos, foi possível desenvolver-se um estudo de
caso na Transportadora Ouro e Prata. Mostrou-se o funcionamento de seu
Processo de Transporte Rodoviário Químico, o que possibilitou condições para
uma análise sobre ele e algumas propostas de melhoria.

g he present study is comprised of three main parts: the first one brings
theoretical references, the second one, the target company profile, and the
third is the current mapping of the road transportation process of its chemical
load division, from the moment the order is placed until delivery of material.
New proposals for improvements in processes were also mapped and
presented.

A complete and detailed study of definitions and applications of the
management processes has been conducted in order to clearly understand how
a process-oriented organization works.

For a better understanding of how the management of processes work, the
human aspect of re-planning has also been dealt with demonstrating how
often people might jeopardize the success of a process.

Road transportation concepts have been surveyed in order to facilitate
understanding of the process involved. Through the application of these
concepts, it was possible to develop a case study of a company called
Transportadora Ouro e Prata, describing the logistics of its chemical load
transportation by road, adding further analyses and proposals for future
improvements.
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LOGÍSTICA E COMPETITIVIDADE: ESTUDO DE CASO – USIMATIC

LOGISTICS AND COMPETITIVENESS: A CASE STUDY WITH USIMATIC

NINA ANGÉLICA CRUZ

TATIANA HARUMI NISHIKAWA

MARCELO DE CASTRO SANCHO

VERÔNICA SALGADO FELIPE

LARISSA CAPUCHO DOS SANTOS

PROF. DAVID GARCIA PENOF

b  desenvolvimento do nosso Projeto de Graduação tem como base o uso
da Logística nas empresas, como um fator de suma importância para o sucesso
ou o fracasso de uma organização.

No mercado extremamente competitivo em que vivemos hoje, é necessário que
existam fatores diferenciais, para que sejam identificadas pelos clientes e pelo
próprio mercado a competência e a qualidade de uma organização, além de
essas serem uma necessidade de sobrevivência.

Nosso objetivo principal foi o de analisar uma empresa real e, assim, avaliar a
situação dos processos logísticos, identificar falhas e propor possíveis soluções.
Desenvolvemos um estudo de caso, baseado numa peça comercializada pela
Usimatic. Essa peça percorre todas as áreas da empresa.

Para concluirmos nosso estudo, foi necessário o conhecimento total da
empresa, uma análise de suas áreas, seus funcionários e colaboradores, sua
influência no mercado e os recursos utilizados para a produção.

Acabamos por identificar falhas no processo, desde a requisição da peça até a
entrega ao cliente, falhas que podem comprometer a imagem da empresa e
fazer com que ela perca uma oportunidade que seria uma vantagem
competitiva atualmente.

Uma das principais falhas é a falta de gerenciamento adequado de interfaces, o
que prejudica o processo logístico e aumenta o tempo de entrega do pedido.

O trabalho mostrou-nos que a utilização da logística em todas as áreas da
empresa funciona como um diferencial eficiente e de grande importância para
a sua adaptação a todos os tipos de mercado.

b ur Senior Thesis Work is based on the use of logistics in companies as
being a main factor for the organization’s success or failure.

In the extremely competitive market in which we operate nowadays, it is
necessary to have differential factors so that the customers and the market
itself can identify an organization’s competence and quality. These factors are
also essential for a company’s survival.

Our main target was to analyze a real company and evaluate the logistics
projects, to identify failures and propose possible solutions. We developed a
case study based on a tool sold by USIMATIC which is used throughout the
company.

To finish our study it was necessary to identify the whole company, make an
analysis of all areas, its employees, its market influence and the resources used
for production.

We were able to identify failures in the process, mistakes in the orders right up
to delivery that can compromise the company’s image and in that way losing
opportunities that could be a competitive advantage.

One of the major problems could be seen as inadequate management of
interfaces, that hamper the logistics process increasing the time in delivery.

Our work shows that the use of logistics within all areas of a company
functions as an important differential factor and can be adapted to every kind
of market or market change.
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LOGÍSTICA EM HOME CARE

LOGISTICS IN HOME HEALTH CARE

MARIA CRISTINA TINCANI ENDO

PROF. JOSÉ CARLOS FERRANTE

ANDRÉA DE SOUSA JORGE

EDGAR DE ANTONIO DAMASCENO COSTA

a um país de dimensões geográficas e de diferenças sociais tão grandes
como o Brasil, onde as carências sócio-econômicas são de grande relevância e
os serviços de saúde não atendem de forma adequada a maioria da população,
surge um novo conceito em atendimento à Saúde, criado nos Estados Unidos da
América, como uma alternativa para a redução dos custos assistenciais à Saúde
– modelo trazido para o Brasil por volta de 1990, conhecido como assistência
domiciliar à saúde (Home Health Care).

Tal modelo encontrou no Brasil um terreno fértil para o seu crescimento e
desenvolvimento e nasceu, a partir de então, um grande número de empresas
que desenvolveram esse tipo de assistência médica.

O crescimento do número de empresas nesse ramo de assistência à saúde
acirrou a concorrência entre elas. Surgiu, então, a necessidade de se criarem
fatores que representem diferenciais de mercado na prestação de serviços de
assistência domiciliar à saúde.

A partir dessa necessidade, aparece a logística como a grande ferramenta para
proporcionar um atendimento diferenciado, uma vez que essa modalidade de
prestação de serviços à saúde envolve uma completa descentralização de
atendimento, passando a ser executado no domicílio do doente e não mais
num ambiente hospitalar único.

Grandes dificuldades apresentaram-se. Elas Elas só puderam ser suplantadas
com conhecimentos logísticos que, aplicados aos serviços, tornaram-nos mais
eficientes, eficazes e efetivos, possibilitando a geração de diferenciais para
aquelas empresas que os empregaram.

Na assistência domiciliar à saúde, a logística desempenha o papel de maior
importância, somente sendo suplantado pelo elemento humano – profissionais
que executam o trabalho diretamente ao doente. Estes são os responsáveis pela
geração de todo o fluxo logístico a ser empregado.

\ n a country such as Brazil where the social and economic needs are of
great significance, and where the Health Care services leave much to be desired
for the large majority of the population, a new concept of Health Care service
arises. Created in the United States of America as a way to reduce the costs of
this kind of service and brought to Brazil around 1990, it’s known as Home
Health Care.

Such a concept found in Brazil a perfect place for its growth and development.
Since then, a great number of companies that offer this kind of Health Care
have appeared.

The multiplication of these companies increased the competition among them,
showing the need for the establishment of factors that represent market
differentials in Home Health Care services.

Based on this need, Logistics arises as good instrument to provide
differentiated care since this modality of Health Service involves a high level
of decentralization, with services no longer being rendered in the hospital
environment but given directly in the sick person’s home.

Great barriers arose which could only be overcome by applying knowledge of
Logistics to these services, which became more efficient and effective, allowing
the user companies to generate differentials.

Logistics has great importance to Home Health Care and only the human factor
– professionals who daily work with patients can supplant it. These are
responsible for the creation of all the logistic flow to be used.
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MARKETING HOSPITALAR

MARKETING OF HOSPITAL SERVICES

JULIANA SEABRA DE AMARO

TATIANA THOMAZ MONTEIRO DE BARROS

PETER THOMAS SZENTTAMASY

LETÍCIA CÂMARA LEAL DE CARVALHO

SALMA GEORGES

PROF. CID NARDY

a osso trabalho teve como objetivo associar o conceito de Marketing a
uma empresa de Saúde, como um Hospital. O principal objetivo do nosso
plano de Marketing foi o de atingir um alto índice de fidelização com os
profissionais da Saúde, reestruturando processos e métodos dentro de um
hospital que direta e indiretamente agrega valores a esse público. Esse
processo envolveu também consumidores (pacientes) e convênios médicos.

Nosso plano visou a uma satisfação total de pacientes e profissionais que usam
o hospital. O projeto englobou diferentes ações de Marketing e abordou
diferentes formas de comunicação.

O marketing não deve ser encarado como uma ferramenta única para atingir o
sucesso. O Marketing só atingirá o sucesso se todos os outros processos da
empresa, tais como vendas, compras, financeiro e outros funcionarem
adequadamente para beneficiar o cliente.

Os clientes, tanto médicos como pacientes, optarão sempre por um diferencial.
O plano de Marketing nesse caso é fundamental para identificar esse
diferencial e explorá-lo da melhor maneira para que as pessoas que usufruem
dos serviços sintam-se satisfeitas.

Para explorar um diferencial, todos os outros processos que afetam o serviço
oferecido precisam ser satisfatórios. Segundo algumas pesquisas com alguns
médicos obstetras, mantidas em sigilo para preservação da imagem deles, um
Hospital que funcione como Maternidade precisa apresentar alguns padrões
básicos de funcionamento, entre os quais estes: equipes de enfermagem e
pediatras capacitados; centro cirúrgico equipado; boas instalações; excelente
atendimento; equipamentos qualificados; tecnologia avançada; médicos
capacitados; recepção acolhedora etc.

O emprego do conceito de Marketing resulta em melhoria de qualidade de vida
pois melhorarão os serviços e, conseqüentemente, os atendimentos.

g he objective of our work is to associate a Marketing concept to an
institution providing health services such as a hospital. The concept is directed
towards the achievement of a high rate of fidelity amongst those in the
medical profession. It proposes the restructuring of processes and methods
within a hospital that would directly and indirectly add value for the interested
public. It would also involve consumers (patient) and companies offering
health plans.

Our plan aims at achieving the total satisfaction of professionals and patients.
The project will encompass various marketing actions and different forms of
communication.

Surveys were made among doctors asking them what they considered to be
most important in a good maternity hospital. Their answers included: good
installations, high technology, capable doctors, friendly reception, etc.

The marketing concept will result in a high quality of life since services will be
improved resulting in better treatment.
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MARKETING NO TURISMO BRASILEIRO

MARKETING IN THE BRAZILIAN TOURIST TRADE

VALÉRIA SOUZA PEREIRA DELLA VOLPE

FLÁVIA MARIA MARABELLO FESTINO

ANA BEATRIZ MARCHI MARTINI

GUSTAVO SAVASSI MENEZES

CAMILA LONGO FERREIRA

PROF. CID NARDY

b  Brasil é um país com um enorme potencial turístico a ser explorado. Sua
diversidade geográfica, climática e cultural torna este país cada vez mais atraente
aos olhos do turista nacional e estrangeiro, Seus recursos turísticos estão
disponíveis de norte a sul, o que poderia colaborar, se bem explorados, para o
crescimento econômico do país.

O mundo globalizado deixa claro que a prestação de serviços atinge cada vez
mais a vida das pessoas. Assim, os profissionais de Marketing do Turismo devem
analisar as tendências desse mercado, relacionando-as com os valores intrínsecos
do turista a fim de promover uma comunicação positiva ao consumidor.

O Turismo no território brasileiro vem-se desenvolvendo desde 1994 e muitos
locais ganharam destaque devido à grande procura dos turistas brasileiros e
estrangeiros. Neste trabalho, abordamos as características econômicas, sociais,
culturais e os recursos naturais do litoral pernambucano.

Com base nas ferramentas do Marketing e a avaliação do contexto turístico,
analisamos as ameaças e as oportunidades de crescimento, para propor um
Plano de Ação, em duas etapas, para esse litoral.

1.a Etapa – desenvolvimento de um plano de vendas;

2.a Etapa – desenvolvimento de um plano institucional.

Com a aplicação desses dois planos, conseguimos estabelecer um Plano de
Marketing para propor ao turista do litoral pernambucano momentos de prazer
e satisfação, com um serviço de qualidade, excelente infra-estrutura para
atendê-lo e respeito à preservação do meio ambiente.

U razil is a country with an enormous tourist potential to be explored. Its
geographical, climatic and cultural diversity makes the country very attractive
to the domestic and foreign tourists. All these resources spread from north to
south contribute to the economic growth of the country.

The globalized world clearly shows that services implemented are reaching and
affecting people’s lives more and more. So the Tourist Trade Marketing
professionals can analyze tendencies related to the tourist’s intrinsic values in
order to promote positive communication with the consumer.

Tourism in Brazil has been developing since 1994 and several places in the
country have acquired prominence due to the great interest shown by Brazilian
and foreign tourists. In this project, an analysis will be made of the economic,
social and cultural characteristics, as well as the natural resources of the coast
of Pernambuco State.

Based on Marketing tools and the evaluation of the tourist context, we will
conduct a research project to determine the problems and opportunities of
growth and propose an Action Plan for the coast of Pernambuco State, divided
in two separate stages:

1st stage - Development of a Sales plan.

2nd stage - Development of an Institutional plan.

Applying these two strategies we will build a Marketing plan focused on the
tourist who may visit the coast of Pernambuco State, affording moments of
pleasure and satisfaction through a high quality service and infrastructure
always respecting the natural environment.
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PROGRAMAS DE “TRAINEE” E O PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS
PARA O MERCADO

TRAINEE PROGRAMS AND THE PROCESS
OF DEVELOPMENT OF STUDENTS
FOR THE MARKET

NATALIA HERNANDES MORITA

ANA CAROLINA MAXIMINI

KATLEM BUENO SIQUEIRA NUNES

ANTÔNIO JOSÉ DE JESUS QUENTAL JUNIOR

PROF. TETSUO NAKAGAWA

d uando se pensa num processo de desenvolvimento de programas de
trainee, a primeira idéia que vêm à mente é uma seqüência interminável de
testes e dinâmicas de grupos.

Na verdade, esses programas visam identificar talentos e desenvolver
competências e habilidades nos trainees.

Pesquisamos e analisamos diversos programas de trainee com o intuito de
conhecê-los a fundo e, com isso, estabelecer um elo entre o mercado e suas
exigências, com o ensino aplicado pela Escola de Administração Mauá.

O produto deste trabalho é um feedback à Escola de Administração Mauá
incluindo a visão dos alunos em relação ao que esperam e em que acreditam.

j hen one thinks about trainee development programs the first thing
that comes to mind is the never-ending sequence of tests and group dynamics.

Actually these programs are intended to identify talents and develop these
trainees’ abilities and proficiencies.

Different programs were analyzed to obtain as much information as possible
and establish a link between the market and EAM.

The result of this work will provide Mauá School of Administration with
feedback with respect to the students’ approach to the programs in relation to
their hopes and expectations.

OS DIREITOS DOS CLIENTES DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS

CLIENTS RIGHTS IN BANKING INSTITUTIONS

BRUNO ELENTUCH SERTÃ

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NUDELMAN

RICARDO DE ABREU LEWANDOWSKI

FERNANDO BIANCA DE MELLO

PROF. MARCELO NASCIMENTO LAROCA

b s bancos, no cenário mundial atual, são agentes fundamentais para o
perfeito funcionamento do sistema econômico. No Brasil, os bancos não são
meros depositários e emprestadores de dinheiro, mas prestam uma série de
outros serviços essenciais para o cidadão.

Com efeito, torna-se praticamente inviável não ser usuário dos bancos, uma vez
que os negócios financeiros de qualquer espécie acabam passando por eles. Daí a
importância de se melhorar o relacionamento entre as instituições e seus clientes.

O trabalho proporciona não só aos clientes das instituições bancárias, como
também a elas próprias como prestadoras de serviço, um esclarecimento sobre
os direitos básicos do consumidor bancário. Esse esclarecimento leva a uma
redução das situações conflituosas e, conseqüentemente, uma melhora geral
nos negócios. Quando mais não seja, uma melhoria na imagem dos bancos.

O trabalho foi desenvolvido por meio de análises dos campos econômico, político,
histórico e legal referentes ao assunto. O estudo pretendeu, mediante uma
pesquisa com os órgãos de defesa do consumidor e a legislação vigente sobre o
assunto, ser uma ferramenta que auxiliará na melhoria do relacionamento, nem
sempre harmônico, entre os bancos e seus clientes.

g he banks, in the current world scenario, are agents of fundamental
importance for the perfect functioning of the economic system. In Brazil, banks are
not only mere money depositaries or lenders, but render a series of other essential
services to the citizens.

In fact, it becomes practically unthinkable not to have a bank account, since financial
deals of all sorts end up having to pass through them. Hence the importance of
improving the relationship between financial institutions and their clients.

This paper provides an explanation, not only to bank clients, but also to the banks
themselves while service renderers, concerning the basic rights of bank clients. This
elucidation leads to a reduction of tensions and therefore, a general improvement in
business. No to mention the better image of the bank institutions.

The work presented in this paper was developed through research covering the
economical, political, historical and legal aspects of the subject.

This study is intended through research involving consumer defense
organizations and legislation on the matter, to become a tool to assist in the
improvement of the not always harmonious relationship among these groups.
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ñ  muito claro o grande aumento que vem ocorrendo nas instituições
sociais na provisão de recursos de todas as ordens, visando suprir as
necessidades do ser humano na sua dimensão de recreação e lazer. Todos
sabemos que existe a necessidade de o trabalhador compensar sua labuta
diária com atividades para a chamada “recuperação psicossocial”.

A atenção dada principalmente pelos especialistas em administração de
recursos humanos no Brasil, por meio da implantação de atividades em
empresas que venham a contribuir com a qualidade de vida dos funcionários,
deve-se em parte à influência de experiências estrangeiras e pela própria
evolução das teorias que regem a organização das empresas modernas.

A recreação e o lazer dentro das empresas no Brasil têm também refletido as
diversas etapas do significado de toda política de benefícios em favor do
trabalhador, isto é, da fase puramente assistencialista para aquela de controle
social, atingindo, finalmente, uma postura de pleno desenvolvimento dos
empregados.

A competitividade do mundo moderno vem tornando a vida cada vez mais
estressante, com o conseqüente comprometimento da qualidade de vida e da
saúde do trabalhador. Para que se conquiste uma boa posição social e
econômica no mercado é necessário que se alcance um nível de excelência em
relação à produtividade e a qualidade do trabalho prestado. Essas variáveis não
dependem apenas dos métodos gerenciais e estratégicos adequados, mas
também da saúde e do desempenho pessoal do trabalhador.

Para que possamos unir o útil ao agradável, ou seja, aumentar a
competitividade sem prejudicar a saúde do pessoal e aumentar os custos,
é importante a prática de atividades físicas como instrumento de
promoção de saúde capaz de controlar o estresse, melhorar a qualidade de
vida e a produtividade do homem sedentário. Além disso, o aumento do
desempenho empresarial ocorre como conseqüência natural desses
benefícios para o indivíduo.

É aí que entra a nossa empresa Máxima. Por meio de profissionais
altamente qualificados, com estudos nos ambientes desejados,
avaliaremos as necessidades individuais dos funcionários e dos
empregadores e apresentaremos um projeto à empresa, com o objetivo de
sempre proporcionar qualidade de vida e satisfação a todos os que farão
parte do programa a ser implantado.

\ t has become very clear that there is an increasing demand in social
institutions for the provision of resources of all kinds to supply people’s needs
for recreation and leisure. The question of leisure is of interest to all social levels
and all workers feel the need to compensate their daily drudgery with
activities for the so-called “psycho-social recuperation”.

The attention given mainly by specialists in human resource management in
Brazil to activities in companies to improve the employees’ quality of life is
partly due to the influence of practices in foreign companies and to the
development of theories that govern the organization of the modern
companies.

Recreation and leisure in companies in Brazil also reflect the various stages of
the benefits policies in favor of the worker, going from the phase of simply
giving assistance, to one of social control, finally reaching a position of full
development of the employees.

Competitiveness in the modern world as well as other factors is bringing about
the increase of stress. Thus the quality of life and the health of the worker are
compromised. The attaining of a good market position depends on a high level
of excellency with respect to productivity and quality. However it should not be
forgotten that these variables do not depend on management methods and
adequate strategies alone, but rather on the health and personal performance
of the people involved.

Therefore adding business to pleasure, that is, increasing the
competitiveness without harming the health of employees and increasing
costs, physical activities are suggested as an instrument of health promotion
and stress control. In this way one can improve the quality of life and
productivity of a sedentary individual, as well as demonstrating that the
increase of performance occurs as natural consequence of these benefits.

It is at this point we enter with our Máxima company that with highly
qualified professionals will study the respective environments and evaluate the
individual needs of employees and employers with a view to present a project
to provide quality of life and satisfaction to all who participate in the program
to be implanted.



CENTRO UNIVERSITÁRIO - IMT    TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 2002    SENIOR THESIS WORKS 2002

148148

UM NOVO MODELO DE GESTÃO PARA AS POLÍCIAS

A NEW MANAGEMENT MODEL FOR THE POLICE FORCE

ADRIANA OHNESORGE DE OLIVEIRA

MAGNUS CHAIB AMARAL CAMPOS

ANDRÉ GIOVANNONI ROCHA

FERNANDA CRISTINA FREITAS BEATO

CARLOS HENRIQUE CEPEDA FONSECA DA MOTA

PROF. TETSUO NAKAGAWA

d uando pensamos em segurança pública, há uma tendência geral de
lembrarmos apenas de uma parte de um grande sistema que a compõe, que é
o sistema policial. A segurança pública é formada por uma série de órgãos,
entre eles o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Sistema Prisional e o
Sistema Policial.

Neste momento de caos que o país (e boa parte do mundo) atravessa na área
da segurança, precisamos ter consciência de que não é apenas a polícia que não
funciona. Todo o sistema precisa de uma reestruturação, a começar pelas leis
que estão ultrapassadas e todo o aspecto social que está de uma forma ou
outra totalmente envolvido com a questão da violência versus segurança.

Seriam necessárias grandes mudanças em todo esse sistema para se combater
a violência, a começar pela cultura do país, em que os cidadãos não crêem na
sua própria polícia.

Somos de uma geração que cresceu assistindo a filmes policiais, nos quais o
policial era o herói-mocinho e a polícia tão inteligente e estruturada que
conseguia sempre desvendar o crime e prender o bandido. Este, por sua vez, era
julgado por uma implacável lei e condenado a grandes penas num presídio de
que jamais conseguiria fugir ou em que poderia usar um aparelho celular para
continuar comandando uma quadrilha de lá de dentro.

Não podemos conformar-nos que isso só aconteça nos filmes estadunidenses e
que, na realidade, tenhamos uma polícia tão ineficiente e mal estruturada, que
pouco desvenda seus casos e possui alguns integrantes tão criminosos quanto
os bandidos.

O objetivo deste trabalho é o de propor essa mudança. Se somos preparados
para administrar uma empresa, também somos capazes de propor uma
mudança de gestão na nossa polícia, para que, num futuro breve, as cenas que
víamos apenas no cinema se tornem realidade em nosso país.

Um novo modelo de gestão contará com uma polícia única, desmilitarizada,
mais humana, mais eficiente, altamente capacitada e sem integrantes
corruptos. Áreas de apoio darão todo o suporte necessário a uma administração
mais eficaz, com seus processos otimizados e informatizados.

Baseados em alguns exemplos de modelos internacionais, tentaremos tornar a
polícia brasileira tão produtiva quanto as melhores instituições policiais do mundo.

j hen considering public security, there is a tendency to think of only a
part of a complex system, which is the Police. Public Security is made up of
many organizations: The Judiciary Power, Public Ministry, Penitentiary System
and the Police.

Today in Brazil, as well as in many other parts of the world, there is a serious
crisis in the area of security and we need to realize that it is not only the Police
that do not work properly. The whole system needs to be restructured,
beginning with obsolete rules and the whole social aspect, which in some form
or other is involved in the question of violence versus security.

Big changes are necessary in the whole system to fight against violence,
beginning with the culture of the country, which does not give credit to its
own Police.

Our generation grew up watching movies about policemen who were always
the heroes. They were so clever in solving crimes and arresting the criminals.
The criminals were judged and condemned to long terms in prisons where
escaping was difficult and the use of mobile phones to communicate with their
gangs was unheard of.

We cannot accept this to happen only in movies. In fact we have a Police Force
that is inefficient and badly structured, that solves very few cases and has
amongst its members some who are just as bad as the criminals.

The purpose of this work is to propose changes. If we are prepared to manage
companies we are also capable of proposing changes in the management of
Police Forces, so that in the not too distant future, the scenes we used to see in
the movies, may come true in our country.

A new model of the system would have one only type of Police, demilitarized
and more human. It would be better trained, more efficient and with no
corrupt individuals in its ranks. Support areas would give all the necessary
backing to make the management more efficient with optimized processes and
up to date information technology.

Based on some international examples, an attempt will be made to transform
the Brazilian Police to be as productive as the best Institutions in the world.
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b  capital do conhecimento é o principal recurso marcado pela escassez. A
formação desse conhecimento por meios digitais foi o escopo principal de
nosso trabalho.

No Projeto de Graduação, abordamos a utilização das novas tecnologias para
estender o papel das instituições acadêmicas além de seus limites físicos. As
instituições fornecem programas educacionais complementares para
estudantes, com o uso de uma metodologia pedagógica inovadora “EPI” e de
ferramentas interativas baseadas na Internet, “PEDI”, podendo ser aplicadas aos
cursos de Graduação Plena, (Administração e Engenharia), de Pós-graduação e
Mestrado ministrados pelo IMT.

Para tanto, há necessidade de um embasamento pedagógico que comprovará
que a Internet é um excelente meio para compor o processo de aprendizagem.
Depois detalhamos o tipo de abordagem e ferramentas dentro do processo de
aprendizagem. Para o desenvolvimento das ferramentas são necessários
recursos a serem detalhados ao longo do embasamento técnico. Com o seu uso,
podemos aumentar a aprendizagem efetiva dentro do atual processo de ensino
- aprendizagem. Desenvolvemos, então, o produto similar adaptado ao IMT.

Elaboramos, também, um plano de negócio resumido para esse novo projeto
educacional. Nele detalhamos as fases para o desenvolvimento do produto e os
recursos humanos e de infra-estrutura necessários. Dentro do plano de
negócios, também foi orçado o custo total do projeto para o produto proposto.

Ao final demonstramos que a ferramenta diminui eficazmente a distância
operacional do processo educacional, aumentando conseqüentemente a
aprendizagem efetiva de seus usuários-aprendizes.

^ nowledge is a commodity that is in short supply. The formation of this
knowledge through electronic means will be the main scope of this work.

In the Senior Thesis Work we shall approach the utilization of new technologies
to extend the role of academic Institutions beyond their physical limits,
supplying supplementary educational programs for students. This will be
accomplished through the use of an innovative pedagogic method known as
“EPI” and interactive tools based on the Internet program “PEDI” that may be
applied to Full Graduation courses (Administration and Engineering) and Post-
Graduate courses given by IMT. (Mauá Institute of Technology)

There will be a pedagogic basis that will prove that the Internet is an excellent
means to compose a learning process. We will further detail the type of
approach and tools to be used within this learning process. The necessary
resources to develop the tools will be listed during the establishment of the
technical structure. By using this process effective learning can be increased
within the present teaching process. We shall then develop a similar product
adapted to the IMT.

We shall also prepare a brief Business Plan for this new educational project. It
will contain the different stages of development of the product, human
resources and necessary infra structure. The total cost of the project will also be
estimated and presented in the plan.

Finally, we shall demonstrate that this tool shortens the educational process,
consequently increasing the effective learning by its users.
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