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Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia traz a

A EUREKA 2004 foi realizada no campus da sede do Centro

público os resumos dos trabalhos de graduação dos alunos forma-

Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do

dos na Escola de Administração Mauá e na Escola de Engenharia

Sul, 19, 20 e 21 de outubro de 2004.
O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia oferece

Mauá em 2004.

Alimentos
Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

Os trabalhos de graduação são realizados por grupo de alunos,

um ambiente propício para o trabalho de docentes e estudantes no

orientados por professores especializados e completa a graduação

desenvolvimento de atividades geradoras de novos conhecimentos

dos estudantes de Engenharia e de Administração. Durante o

nas áreas de tecnologia e de gestão. Dispõe, para tanto, de um

desenvolvimento dos trabalhos o formando tem a oportunidade de

grande número de laboratórios bem equipados, oficinas e parque

não apenas abordar problemas reais e propor soluções inovadoras,

de computadores com tecnologia atualizada.

mas também de pesquisar e implantar as melhores soluções.

O alto padrão de qualidade dos trabalhos de graduação de-

Alguns trabalhos conduzem ao desenvolvimento de produtos,

monstra a capacidade e habilidade que os nossos alunos adquirem

sistemas organizacionais e sistemas de produção que podem ser

ao longo da formação universitária para formular e desenvolver

aplicados em empresas, como já ocorreu. Os trabalhos aqui resu-

soluções para os problemas propostos.

midos foram apresentados e aprovados por banca examinadora

O compromisso do Centro Universitário do Instituto Mauá de

constituída de professores e de especialistas externos à instituição,

Tecnologia é o de oferecer um excelente padrão de ensino para a

e expostos no evento denominado EUREKA – exposição destinada

formação – nas áreas de tecnologia e gestão – de lideranças capa-

à apresentação dos projetos e protótipos aos públicos interno e

zes de enfrentar os novos desafios na indústria, na academia, no

externo ao Centro Universitário.

governo e na prestação de serviços.

Sanitária
PROF. OTAVIO DE MATTOS SILVARES
Reitor
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO MAUÁ

O PRIMEIRO PASSO

CEUN-IMT

“Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das
competências adquiridas por uma pessoa no começo de seu percurso profissional serão obsoletas no fim de sua carreira.”
Pierre Lévy

Administração de
Empresas

A

Engenharia
Alimentos

grande mudança que está ocorrendo, desde o final do século

transformar essa idéia em algo interessante e de exercer a cons-

XX, é caracterizada pela velocidade e volume crescentes de trocas

trução coletiva, transformando a idéia gerada numa inovação que

de conhecimentos. O novo paradígma do trabalho está sendo

agrega valor. A magia dessa transfiguração dos conhecimentos cria

cunhado como as atividades de aprender continuamente, de trans-

uma forte energia motivacional que leva a resultados que consa-

mitir saberes e de produzir conhecimentos.

gram a certeza de que os alunos formandos passam a ter de sua

O conhecimento é, sem dúvida, o combustível das inovações e,

competência e de sua capacidade de articular conhecimentos e

conseqüentemente, das mudanças. Uma inovação decorre do

Civil

idéias para construção coletiva.

aprendizado experimental que:

A experiência da prática do PG na Escola tem mostrado que

• gera a possibilidade de internalizar o conhecimento viven-

Controle e Automação

esse processo muda o papel do formando, de aprendiz para agente

ciado,

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

de mudanças, traz a consciência de ele ser capaz de enfrentar

• exercita a curiosidade, os “porquês”,

desafios, a consciência da necessidade contínua de novos saberes

• permite visualizar novas oportunidades que possibilitam gerar

e conhecimentos, a necessidade do espírito empreendedor. O

idéias inovadoras e desafiadoras, os “e, por que não”, e do entusias-

exercício desse novo papel vem confirmando, na prática dos Admi-

mo contagiante, os gritos da vitória: EURECA !!!

nistradores já formados, que este é o primeiro passo para o exer-

Cada PG - Projeto de Graduação na Escola de Administração

Produção Mecânica
Química
Sanitária

cício profissional daquele profissional que fará diferença.

Mauá é desenvolvido por uma equipe de 5 alunos, orientados por

O resumo dos PGs, desenvolvidos e apresentados pelas equipes

um professor, e tem como objetivo a aplicação prática dos saberes

de formandos na EUREKA 2004, mostram exemplos de trabalhos

aprendidos e conhecimentos vivenciados e adquiridos durante o

e possibilidades numa variedade de áreas focadas e demonstram

curso. Desenvolver o PG é a oportunidade de exercer a “garim-

que a formação recebida nos 4 anos do Curso de Administração per-

pagem” de uma oportunidade, de conceber uma idéia viável, de

mitirá ousar e trilhar diferentes caminhos ... dar o primeiro passo.
PROF. HAZIME SATO
Diretor

ÍNDICE

Escola de Administração Mauá

VERSÃO EM INGLÊS
fechar

3

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO PARA UMA ORGANIZAÇÃO
NÃO GOVERNAMENTAL
CEUN-IMT

Juliana Florence Teixeira dos Santos

Administração de
Empresas

Luiz Herzberg
Ana Luisa Dias
Thais Guimarães Saitto
PROF.ª LISBETH KAISERLIAN CORDANI

Engenharia
Alimentos

C

Civil

om a globalização, a complexidade da gestão de uma orga-

nização aumenta a cada dia. O mercado consumidor de produtos

Controle e Automação

e serviços - a sociedade - demanda grande velocidade nas respostas, por parte tanto do Poder Público (Primeiro Setor) quanto do

Elétrica

sistema privado (Segundo Setor). Com o Terceiro Setor e, em

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

particular, com as Organizações Não Governamentais (ONGs) não

O gerenciamento da informação, crucial para a comunicação,

é diferente. E para esse setor atingir a velocidade demandada, são

entra como atividade essencial que possibilitará desde o melhor

necessárias parcerias para aproveitar toda a sinergia possível, em

conhecimento da organização (ONG) por parte dela própria, dos

nome da prestação do serviço social. Essas organizações precisam

parceiros e da sociedade, até a definição da demanda que a organi-

estar preparadas para essa realidade e prontas para cumprir a sua

zação pode atender, o impacto que sua atividade causa, e assim por

parte. Isso vai além do funcionamento da organização e exige desta

diante. Isso gera transparência nos processos e resultados da

uma comunicação mais precisa, tanto interna como externamente.

atividade organizacional.

Este trabalho contempla a caracterização das Organizações Não

Construiu-se um banco de dados com algumas informações

Governamentais (como entidades do Terceiro Setor), sua interação

obtidas numa Organização Não Governamental (“Lar das Crian-

com os demais setores, e uma discussão sobre a necessidade do

ças”) com o propósito de conhecer, por meio de alguns indicado-

desenvolvimento de um sistema de informação.

res, o perfil das crianças atendidas.
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A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS ENTIDADES DE PRÁTICA
DESPORTIVA DE FUTEBOL PROFISSIONAL BRASILEIRAS

Administração de
Empresas
Carlos Frederico Carvalho Júnior
PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIEWSKI

Engenharia

PROF. SANTIAGO VALVERDE

Alimentos
Civil

N

este trabalho mostra-se uma visão geral da situação das

Controle e Automação

entidades de prática desportiva de futebol profissional brasileiras,
com a explicação de como elas chegaram a essa situação, anali-

Elétrica

sando o mercado em que elas estão inseridas e expondo as técnicas de gestão mais utilizadas.

Mecânica

Apresenta-se a evolução cronológica da legislação que rege o
funcionamento dessas entidades, como ela está hoje e quais mu-

Metalúrgica

danças estão por vir. Em seguida, demonstra-se como deve ser
feita a profissionalização do clube passo a passo, e, finalmente, a

Produção Mecânica

implantação de um novo modelo de gestão com base na explo-

Química

ração da marca, patrocínio, controle de contas e estreitamento da
relação com o consumidor.

Sanitária
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Administração de
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Diogo Sangali Mileski
Marina Rebelo Marcondes
Douglas Rignel
PROF. FRANCISCO OLIVIERI

Engenharia
Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

studou-se o desempenho das empresas de telecomunicações

que atuam no mercado de capitais e os fatores que influenciam os

Elétrica

resultados financeiros e, conseqüentemente, os retornos e riscos
dos investimentos.

Mecânica

Desenvolveu-se um índice de referência para o setor de telecomunicações que poderá auxiliar na avaliação de carteiras de

Metalúrgica

investimentos em ações. Na formatação desse índice consideraram-se alguns fatores macro-econômicos de influência, que

Produção Mecânica

possibilitaram uma análise mais minuciosa dos possíveis riscos e

Química

retornos.
Com a manutenção da base de dados pesquisada e desen-

Sanitária

volvida será possível analisar os futuros cenários, realizar projeções de investimentos e analisar os desempenhos e tendências dos
fundos de investimentos de telecomunicações.
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Debora Alciati
Murilo José Cantarelli Cunha
Mirella Gabriel
Fernanda Sueko Shimabukuro
Adriana Yukari Kina

Engenharia

PROF.ª LISBETH KAISERLIAN CORDANI

Alimentos
Civil

A

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

s Organizações Não Governamentais (ONGs), pertencentes

A essência da marca, a credibilidade e a identificação das pes-

ao denominado Terceiro Setor, deparam hoje com dificuldades para

soas com a missão/causa da instituição são os principais fatores

captar recursos, seja pela falta de estrutura e preparo das pessoas

para a obtenção de doadores. Os trabalhos desenvolvidos dentro

que fazem captação, seja pela falta de divulgação da instituição,

da própria comunidade e a garantia de que essas doações estão

seja ainda pela falta de credibilidade das pessoas que fazem as

sendo bem gerenciadas/utilizadas podem fazer com que os doado-

doações.

res se tornem leais.

Captar recursos de forma eficaz tornou-se uma necessidade. Os

Ainda neste trabalho, estão inclusos tópicos como questões éti-

doadores são profissionais e exigem das organizações esse mes-

cas (com o Código de Ética do Captador de Recursos) e a legisla-

mo profissionalismo.

ção, o que facilita o entendimento de organizações do Terceiro Setor.

Neste trabalho são apresentados os principais pontos envol-

Este trabalho contempla uma proposta de captação de recursos,

vidos na captação de recursos e possíveis fontes de captação,

para uma oficina de pães, instalada no Instituto Meninos de São

priorizando o despertar do interesse da comunidade onde a ONG

Judas Tadeu, uma organização do Terceiro Setor, localizada em São

está inserida.

Paulo, Capital.
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CMR TECNOLOGIA ALIMENTÍCIA LTDA. –
A INOVAÇÃO NO SETOR DE ALIMENTOS

Administração de
Empresas

O

mundo dos negócios passa por uma constante evolução

tecnológica. O setor alimentício, inserido nesse mundo, acom-

Engenharia

panha essa evolução. Uma das tecnologias proposta para a melhor
conservação e melhor higiene dos alimentos é a irradiação deles.

Alimentos

O grupo analisou neste trabalho se essa proposta é aceita no
mercado brasileiro. O serviço em análise é a irradiação do salmão

Civil

(peixe), num processo pesquisado por um grupo constituído de

Controle e Automação

formandos do curso de Engenharia de Alimentos da Escola de
Engenharia Mauá - para a comercialização para restaurantes japo-

Elétrica

neses e churrascarias que servem comida japonesa.
Elaborou-se um plano de negócios, envolvendo um plano fi-

Mecânica

nanceiro e um plano de marketing visando a uma pesquisa de
Maria Fernanda Leoni Piccolo

Metalúrgica

Rodrigo Pavesio Bellegarde Tarcha
Cláudia Baruzzi Arruda

Produção Mecânica

PROF. OTTO NOGAMI

mercado para determinação da melhor estratégia para introduzir
esse novo serviço no mercado. Com o plano de negócios, o grupo
pôde tomar decisões gerenciais relacionadas à produção e comercialização desse serviço.

Química
Sanitária
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ÍNDICES ECONÔMICOS PARA UM PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DE MARKETING
CEUN-IMT
Otavio Adolfo Leonhardt De Abreu
Marina Palhares Teles Claro

Administração de
Empresas

Paula Nogueira Massi
Rafael Lucas Dalben
PROF. FRANCISCO OLIVIERI

Engenharia

Í

Alimentos

ndices Econômicos para um Planejamento Estratégico de

Marketing é um projeto direcionado para a criação de índices
econômicos, que auxiliem executivos no planejamento estratégico

Civil

específico para produtos de marca da própria. Com eles, há a

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

minimização de possíveis erros e, conseqüentemente, de fracas-

ciará profundamente os negócios da empresa. Devido a essa “ne-

sos; traçam-se rotas alternativas para o alcance dos objetivos da

gligência”, muitos executivos não conseguem visualizar as inter-

organização.

relações entre o andamento dos seus negócios e os fatores ma-

Planejamento estratégico é o caminho traçado por uma orga-

croeconômicos do momento. Esses fatores podem até levar muitas

nização/departamento que visa alcançar objetivos e ou metas

empresas a “quebrarem” se seus efeitos não forem previstos, ou

determinadas. Para traçar esse caminho, os executivos das orga-

planejados.

nizações necessitam analisar as variáveis de mercado, internas e

Os Índices serão correlacionados com os fatores macroeconô-

externas, orientando suas ações dentro de um fluxo de decisões

micos da economia brasileira e com os aspectos mais importantes

para alcançar tais objetivos. Devido a isso, é possível maximizar o

descobertos pela pesquisa de campo e da pesquisa feita pela

uso das oportunidades identificadas no ambiente em que empresa

ACNielsen.

se encontra, minimizando os problemas e riscos empresariais, com

O foco deste projeto de graduação “Índices Econômicos para o

rotas alternativas de soluções.

Sanitária

Planejamento Estratégico de Marketing” é o de criar índices nos

Parte dos executivos costuma olhar somente para a sua em-

quais os executivos da indústria de alimentos, do segmento de

presa, analisar as variáveis internas, mais facilmente mensuráveis

marcas próprias possam-se basear para formular um efetivo pla-

e controláveis, e esquecer-se do ambiente externo, o qual influen-

nejamento estratégico de marketing.
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INFORMAÇÃO, GESTÃO E RESULTADOS NO SETOR FARMACÊUTICO
Administração de
Empresas

O

desenvolvimento deste trabalho está focado em estudos

sobre o fluxo de informações, a gestão e os resultados no setor
farmacêutico brasileiro, com o intuito de visualizar e mapear todo

Engenharia

o ciclo de informações no setor e expor as estratégias adotadas
para o aproveitamento dessas informações, desde a visita do

Alimentos

propagandista ao médico até a venda de medicamentos aos consumidores finais.

Civil

Focaram-se as estratégias de marketing adotadas e o aproveitamento das informações de maneira efetiva no mercado farma-

Controle e Automação

cêutico brasileiro de medicamentos patenteados e também a re-

Elétrica

cente entrada de medicamentos genéricos no Brasil.
Este trabalho também vislumbra, por meio de um sistema de

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

André D’Aquino Garcia

informação, uma oportunidade de mercado que poderá não só

Lisa Palla

fornecer aos seus patrocinadores informações mais apuradas, com

André Fernandes Pinto

maior rapidez e segurança, mas também facilitar a administração

PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIEWSKI

de processos, planejamento de vendas e aperfeiçoar a aferição das
prescrições efetuadas por médicos.

Química
Sanitária
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INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
Administração de
Empresas

O

Brasil é um dos grandes produtores de papel e celulose. O

país possui vantagens climáticas que proporcionam vantagens
competitivas tanto para a criação da matéria-prima – eucalipto –
quanto para o corte, com novas técnicas, por exemplo, como

Engenharia

resultado do desenvolvimento de uma celulose de fibra curta.
Mesmo sendo um grande produtor, o consumo interno é pífio,

Alimentos

fazendo com que grande parte da produção seja exportada para
todo o mundo.

Civil

Apesar disso, o Brasil não possui qualquer empresa que tenha
base fabril fora do país, ou seja, com base internacional. A interna-

Controle e Automação

cionalização é um dos meios de sobreviver frente à concorrência
mundial e auxilia o crescimento econômico do país. Considerando

Elétrica

que o setor de papel e celulose é um dos mais importantes da

Mecânica

economia, quanto aos aspectos ambiental, social e econômico, o
grupo pretendeu entender por que as empresas não se internacio-

Metalúrgica

nalizam mesmo com grandes vantagens competitivas, aliadas a
um mercado interno pequeno. Para que fosse possível responder

Produção Mecânica

a essa questão foram feitas entrevistas em duas empresas do setor
(Ripasa e Suzano), ambas colocadas entre as maiores produtoras

Química

de papel e celulose do país.

Sanitária
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O PODER DA MARCA

O

Poder da Marca consiste num projeto de conclusão que tem

o intuito de demonstrar a importância da marca num mercado,

CEUN-IMT

visando auxiliar executivos de marketing a administrarem a marca

Administração de
Empresas

Diego Alan Linares de Lucca

e o seu valor com o máximo de eficiência, eficácia, efetividade e

Fernando Azevedo de Avó

transparência.

Thiago Scheiner Mayeiro

A construção de uma marca é feita em longo prazo, com equilí-

Tiago Perez Ferreira

brio do mix de Marketing, adaptação e identificação com o público-

PROF. CID NARDY

alvo. Uma marca não é um logotipo, um desenho bem feito de um
nome, nem o novo nome-fantasia, nem a nova razão social de uma
empresa. Uma marca toda empresa tem. Mas uma marca fixa,

Engenharia

consolidada e lembrada somente uma minoria tem, devido ao
sucesso da marca estar ligado fundamentalmente à competência

Alimentos

de administrá-la.
Possuir uma marca forte gera valor à organização, pois a identi-

Civil

dade da organização está fortemente relacionada com sua marca

Controle e Automação

que estrategicamente deve estar inserida em planos visuais direcionados e promissores. Uma marca forte, entretanto, não aparece

Elétrica

por acaso. Ela está associada à qualidade percebida, à lealdade do
cliente e à personalidade da marca; esta deve ser flexível para

Mecânica

acompanhar o ritmo do cenário atual que consiste em mudanças
constantes e a um mercado altamente competitivo.

Metalúrgica

O projeto foi baseado em organizações e marcas globais e
poderá auxiliar inúmeras e distintas empresas com a visão estraté-

Produção Mecânica

gica de agregarem valor a seus produtos a conquistarem mercados

Química

e aumentarem o nível de confiança e credibilidade de seus clientes.

Sanitária

trução eficaz de marcas aumentando o valor e o prestígio das

Este projeto de graduação visa demonstrar e auxiliar uma cons-

organizações.
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O VALOR SOCIAL DA ECONOMIA INFORMAL NO BRASIL

Administração de
Empresas
Marina Ferreira
Andréa Marques de Marco

Engenharia

Paloma Cristina Morais
Evelyn Kysyk Nogueira

Alimentos

Mariana Martins Stella
PROF. SANTIAGO VALVERDE

Civil
Controle e Automação
Elétrica

A

Mecânica

Economia Informal oferece mecanismos de subsistência

para muitas famílias no Brasil. Mensurar seu valor social é impres-

Metalúrgica

cindível num país com tamanha desigualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais. Este projeto contempla uma

Produção Mecânica

pesquisa com o comércio ambulante na cidade de São Paulo, uma
vez que esta categoria tem grande representatividade nesse seg-

Química

mento e fornece vasto material para análise dessa questão social.

Sanitária
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PLANO DE NEGÓCIOS DE UMA EMPRESA CONSERVADORA
DE GÁS NATURAL VEICULAR

CEUN-IMT

Leandro Pacovski
Ana Carolina Alfaia
Carlos Alberto Dias Vistra
PROF. OTTO NOGAMI

Administração de
Empresas

O

gás natural veicular tem provado ser não só uma opção, mas

também um combustível que vem ganhando espaço dentro da
matriz energética nacional e internacional, não só por ser ecológico

Engenharia

e econômico, mas também por ser uma reserva de longo prazo e
ponte para novas tecnologias, tais como as co-gerações.

Alimentos
Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária
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A co-geração com base no gás natural é o processo que permite

Graças ao cenário que o Gás Natural Veicular vive neste mo-

a produção de energia elétrica, térmica e de vapor, sobre uma única

mento no Brasil e à potencialidade do mercado brasileiro para ele,

fonte de combustível. Ela possibilita melhor aproveitamento do

visualizou-se a elaboração de um plano de negócios para uma

gás, com mais eficiência, representando custo menor para o usuá-

empresa conversora de gás natural veicular. Esse é um tema opor-

rio. Pela geração de energia, a partir da co-geração, o usuário torna-

tuno que permitiria estudar a viabilidade do negócio com o levanta-

se seu próprio fornecedor de energia, evitando o risco de osci-

mento/checagem das informações disponíveis nas organizações,

lações de carga na rede, principalmente nos chamados horários de

instituições e órgãos ligados ao esse setor, de tal forma que se

pico. O produtor pode, inclusive, vender a energia excedente às

possa ter um minucioso mapa do cenário macro e microeconômico

distribuidoras. Quando usado para refrigeração, a co-geração,

em que este trabalho está inserido.

além de mais econômica, preserva o meio ambiente, já que não

O trabalho consta também de uma pesquisa de campo, coleta e

necessita do CFC (cloro-fluor-carbono), um dos gases mais da-

análise de dados, índices financeiros, análise estatística, definição

nosos à camada de ozônio, este responsável pela proteção do

do cliente e do seu perfil, definição de serviços agregados, estudo

planeta contra os raios ultravioleta. Os recentes problemas de

de local pela análise dos concorrentes, estudo logístico, estudo da

fornecimento de energia, como racionamento e quedas de tensão

legislação vigente e estudo para a implantação do negócio.

fizeram crescer o interesse das indústrias por projetos de co-

Esse plano de negócio auxiliará os empresários interessados a

geração, como forma de garantir o fornecimento de eletricidade

ingressarem no ramo, utilizarem esse plano como roteiro para a

com base no gás natural.

criação de uma empresa sustentável e organizada, capazes de

O gás natural é uma alternativa para a produção de eletricidade,

conhecer melhor os cenários envolvidos e as variáveis endógenas

tanto via plantas de co-geração, geração em horário de pico, como

que se relacionam com empresas do ramo, agregando sua visão

de usinas termelétricas.

do sistema desse negócio.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS

CEUN-IMT

Fernanda Dias Pinto Xavier

Administração de
Empresas

Engenharia

A

responsabilidade social empresarial é um conceito cada vez

Flávia Jabur Rodriguez

mais difundido ao redor do mundo. Foi criado para dar respostas

José Carlos Baeta

às demandas sociais e para ser usado como estratégia de negócios,

Michelle Mota Preuss

pois a imagem de uma empresa confiável é um valor indispensável

PROF. CARLOS FREDERICO LUCIO

nas relações com os stakeholders (todas as pessoas ou partes
interessadas que interagem com a empresa em todo o seu processo de produção). Ao analisar o cenário brasileiro, pode-se afirmar

Alimentos

que uma das razões pela qual este tema é de fundamental relevância a ser estudado e praticado por todos é a privatização do

Civil

Estado brasileiro e sua conseqüente falta de ação em prol das
demandas sociais antes prestadas, delegando para as empresas

Controle e Automação

este papel estratégico.
Para as empresas, esse cenário propicia um campo vasto a ser

Elétrica

desvendado, cheio de oportunidades por agregar valor aos seus
produtos e serviços prestados à comunidade que, por sua vez,

Mecânica

preocupa-se com esse aspecto e adota uma postura de consumidor

Metalúrgica

reflexivo e ativo.
Estudou-se esse universo da responsabilidade social, qual a sua

Produção Mecânica

importância para a comunidade e como a empresa Vivo aplica a
Responsabilidade Social. Procurou-se um exemplo prático que

Química

retrata o programa SuperAção Jovem em parceria com o Instituto
Ayrton Senna, cuja proposta é dar oportunidade aos jovens caren-

Sanitária

tes ao acesso à educação.

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
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TERCEIRIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA PEQUENA EMPRESA
– SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CEUN-IMT
Alexandre Bien
Ricardo Rabay

Administração de
Empresas

Guilherme de Viveiros
Vitor Luiz Pereira
Ariel Frankel
PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIENWSKI

Engenharia
Alimentos
Civil

E

ste estudo tem por objetivo esclarecer, entre outros aspectos,

Controle e Automação

uma nova visão sobre a terceirização, contrapondo o modelo
antigo que visava somente cortar custos e estava sempre ligado a

Elétrica

processos periféricos da empresa (limpeza, segurança etc.) ao
novo. Neste novo modelo, chamado Terceirização Estratégica, o

Mecânica

foco deixa de simplesmente “cortar custos” para buscar, nesta
estratégia de terceirização, um ganho de vantagem competitiva.

Metalúrgica

Com este estudo, mostram-se informações importantes sobre o
processo de terceirização, focado nas empresas de pequeno porte,

Produção Mecânica

no ramo da construção civil na cidade de São Paulo. O leitor encontrará todas as informações básicas de caráter teórico e definições.

Química

A seguir estão informações sobre a análise do ambiente, embasada

Sanitária

em pesquisas (bibliográfica e de campo), com a apresentação de
cenários e dados reais para elucidar, num caráter mais profundo,
a relevância delas. Ao final, o leitor poderá concluir, pelos dados
apresentados, a importância desse novo modelo, apontado por

ÍNDICE

especialistas no assunto, como o futuro da terceirização.

VERSÃO EM INGLÊS
fechar
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UM ESTUDO SOBRE A SITUAÇÃO DA MULHER
NO TRABALHO E NA FAMÍLIA

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Juliana Paulelli Prado
PROF. TETSUO NAKAGAWA

Engenharia

O

Alimentos

século XX foi palco de importantes conquistas ocorridas no

universo feminino que conduziram a alterações nas relações entre
homens e mulheres. A presença da mulher na vida pública e as

Civil

gratificações levaram-na à construção de uma nova identidade.

Controle e Automação

A crescente participação da mulher no mercado de trabalho e
nas universidades nas últimas décadas provocou mudanças signifi-

Elétrica

cativas nos padrões de comportamento feminino em relação à
maternidade, papel conjugal e profissional. A importância atribuída

Mecânica

pela mulher à carreira profissional revela-se diretamente ligada a
um novo valor ou status que esta confere à mulher, além de lhe

Metalúrgica

proporcionar uma inserção mais crítica na sociedade. E a mulher
tem pela frente o desafio de alcançar o equilíbrio e a integração de

Produção Mecânica

papéis relacionados à família e ao trabalho.
Estudou-se que as mulheres que trabalham fora são mais satis-

Química

feitas do que as que trabalham em casa, embora haja conflitos

Sanitária

sobre o exercício da maternidade. Múltiplos papéis, muitas vezes
contraditórios, devem ser integrados para que a mulher possa
viver plenamente sua vida e seja capaz de vivê-la com afeto.

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
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UM NOVO DIFERENCIAL ESTRATÉGICO NO MERCADO DE SUCOS

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

André Gallo Ferreira
Ana Paula Frassetto
Alexander Dabkiewicz
Jorge Nogueira Sestini

Engenharia

PROF. TETSUO NAKAGAWA

Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

ste projeto teve como objetivo o estudo da cadeia agroin-

dustrial citrícola e do mercado de sucos. Por meio dele pode-se

Elétrica

identificar uma nova oportunidade de negócio, que consiste na
implantação de uma empresa cujo objetivo é o fornecimento de

Mecânica

suco de laranja pronto e embalado, no segmento de linha de
marcas próprias, a pequenas e médias redes de varejo. O projeto

Metalúrgica

mostra um diferencial estratégico da empresa planejada, que
consiste em alianças de parceria para o processamento do suco e

Produção Mecânica

para sua distribuição, tornando-o fortemente competitiva frente
aos concorrentes, já que seus custos de operação e de investi-

Química

mento inicial serão mais enxutos em relação ao dos concorrentes

Sanitária

já estabelecidos no mercado.

ÍNDICE
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VIABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES

O

CEUN-IMT

cenário atual de Bares e Restaurantes tem mudado, pois

cada vez mais os clientes estão exigindo preços acessíveis, manutenção da alta qualidade dos alimentos e tudo isso num ambiente

Administração de
Empresas

agradável, descontraído e próximo de sua casa ou trabalho. Com
base nas necessidades do mercado, a de ter um Bar e Restaurante
que forneça tudo o que o consumidor espera montamos o nosso
negócio, com foco no atendimento ao cliente com qualidade e
eficácia. O público-alvo dos Bares e Restaurantes é o consumidor

Engenharia

final, que atualmente vem tornando-se cada vez mais exigente, isto
é, está cada vez mais preocupado com a saúde e com o seu físico,

Alimentos

com um rigor maior com o que está consumindo. Além disso, o

Civil

Jorge Bernardo De Lucca
Luciana Orozco Gouveia

Controle e Automação

Alexander Michel Correia Farkouh

cliente dá prioridade cada vez mais a novos serviços que possam
vir acompanhados do produto final, como atendimento, formas de
pagamento, ambiente, diversão etc.
Por meio de uma pesquisa mercadológica com o objetivo de

Denis Cabral Roverso

Elétrica

Gustavo Weissheimer De Abreu
PROF. CID NARDY

Mecânica

identificar o perfil e a necessidade dos clientes em potencial e com
o plano de negócio detectaram-se os pontos fortes e fracos do
negócio e analisou-se a viabilidade de se montar um Bar em São
Paulo.

Metalúrgica

Pontos fortes: local para espera, fácil acesso, decoração diferenciada, fidelização de clientes, locação para eventos, música ao

Produção Mecânica

vivo e som ambiente, happy-hour, atendimento rápido, segurança,
entre outros. Público-alvo: classes A e B.

Química

Pontos fracos: não oferecer refeições, não abrir para o almoço,
não possuir estacionamento próprio (o estacionamento é tercei-

Sanitária

rizado) e dificuldade na divulgação (os meios de divulgação são
caros).

ÍNDICE
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ESCOLA DE ENGENHARIA MAUÁ

O TRABALHO DE GRADUAÇÃO NA ESCOLA DE ENGENHARIA MAUÁ

O

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

profissional formado pela Escola de Engenharia Mauá é

exigir a documentação técnica do projeto e do produto. Desse

dotado de plenos conhecimentos técnicos, científicos e humanís-

modo, o formando tem a oportunidade de tornar real a concepção

ticos que lhe conferem valores de forma a diferenciá-lo no mercado

inicialmente proposta, dentro do contexto de um trabalho em

de trabalho, preparando-o para enfrentar desafios, identificar e

grupo, com características profissionais e solução muitas vezes

solucionar novos problemas com criatividade, profissionalismo e

multidisciplinar, em que a distribuição de tarefas, a integração de

ética, respeitando o meio ambiente e o ser humano.

conhecimentos e a administração de conflitos são freqüentes.

Qualquer atividade na área de Engenharia exige uma atitude

Alguns dos trabalhos apresentados nesta publicação tiveram

criativa, determinada, organizada, responsável, investigativa e

sua origem na experiência obtida pelos formandos em seus está-

crítica, fundamentada em conhecimentos específicos ou, muitas

Engenharia

gios profissionalizantes e visaram à solução de problemas da

vezes, multidisciplinares.

indústria; outros foram propostos por professores ou mesmo por

Durante o desenvolvimento de um projeto, o engenheiro nor-

Alimentos

formandos e versaram sobre temas de interesse comum.

malmente realiza pesquisas, consulta experiências anteriores,

Nestes anos de experiência, os resultados didático-pedagógicos

participa de grupos de trabalho, analisa alternativas de solução,

Civil

altamente positivos vêm demonstrando a relevância da realização

constrói protótipos, planeja a fabricação do produto final, avalia

dos Trabalhos de Graduação, fato que se reflete, também, como um

sua qualidade e sua aplicabilidade, estuda o impacto do produto

Controle e Automação

diferencial nos processos seletivos de colocação no mercado de tra-

sobre o meio ambiente e gera sua documentação técnica.

balho dos engenheiros formados pela Escola de Engenharia Mauá.

Com o objetivo de dar ao aluno uma atividade prática com

Elétrica

Para o desenvolvimento adequado dos trabalhos de graduação,

características de trabalho profissional que permitissem exercitar

a Escola de Engenharia Mauá provê os recursos necessários para o

as habilidades anteriormente citadas, o Departamento de Enge-

Mecânica

desenvolvimento de cada projeto, colocando à disposição dos for-

nharia Elétrica da Escola de Engenharia Mauá introduziu, no início

Metalúrgica

da década de 1970, o Trabalho de Graduação para seus formandos,

mandos toda a infra-estrutura existente no campus, como bibliote-

como uma atividade obrigatória para a conclusão do curso.

ca, laboratórios e oficinas, além dos recursos computacionais e de
professores orientadores, especialistas na área de cada trabalho.

A experiência bem sucedida foi estendida às demais habilita-

Produção Mecânica
Química
Sanitária

ções e, desde 1996, todos os formandos da Escola de Engenharia

Espera-se que esta publicação, que engloba os resumos dos

Mauá desenvolvem trabalhos de final de curso. O trabalho, que é

projetos realizados pelos formandos da Escola de Engenharia

desenvolvido em grupo, integra conhecimentos adquiridos ao

Mauá em 2004, forneça aos seus leitores uma visão clara dos

longo do curso, promove a capacidade investigativa, avalia a viabi-

trabalhos de graduação desenvolvidos, os quais contribuem de

lidade técnica e econômica do produto a ser desenvolvido e, quan-

maneira indiscutível para a integração dos conhecimentos adqui-

do possível, permite ao aluno construir e testar protótipos, além de

ridos durante os anos de aprendizado no curso de Engenharia.
PROF. MÁRIO CAVALEIRO FERNANDES GARROTE

ÍNDICE
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VERSÃO EM INGLÊS

Escola de Engenharia Mauá

fechar

20

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Administração de
Empresas

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 desenvolvi-

A

Engenharia
Alimentos
Civil
Controle e Automação

mento, avaliações técnicas e econômicas, projeto de processo,
Engenharia de Alimentos apresenta-se como uma espe-

operação de instalações, garantia de qualidade, pesquisas de

cialização da Engenharia, voltada para os processos industriais de

mercado, gerência, vendas, assistência técnica, treinamento e

produção de alimentos. As necessidades da vida moderna apon-

consultoria. Essa lista de atividades permite que se tenha uma idéia

tam para uma demanda de alimentos pré-elaborados que atendam

geral das oportunidades de atuação. Vale ressaltar que o trabalho

requisitos de praticidade, valor nutricional, qualidade sensorial e

de Engenharia é executado por equipes multidisciplinares de pro-

segurança (ausência de perigos que possam ocasionar qualquer

fissionais bem qualificados.

dano à saúde do consumidor) a um preço compatível com o con-

Nesse contexto, a Engenharia de Alimentos encontra um campo

sumo em massa.

Elétrica
Mecânica

potencial para seu desenvolvimento e consolidação num futuro

Com a aplicação de conhecimentos científicos, tecnológicos e

próximo, principalmente num país como o Brasil, com vocação

empíricos, a Engenharia de Alimentos procura trazer benefícios

territorial para a produção de alimentos e a caminho de sua inser-

para a sociedade como o prolongamento da durabilidade dos

ção no mundo moderno.

alimentos, o aproveitamento total dos recursos naturais e a ela-

Metalúrgica

boração de novos produtos que atendam às necessidades dos

Produção Mecânica

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI

consumidores.

Coordenador da Engenharia Química e de Alimentos

Química
Sanitária
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CALDO DE CANA ENVASADO EM EMBALAGEM CARTONADA

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Dana Jirousek
Cristina Raimondi
Stefano Berton Kohlmann
Diana Buchner de Oliveira

Engenharia

Cristiane Yumi Tada
PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

Alimentos
Civil
Controle e Automação

P

Elétrica

ara este estudo, o caldo de cana-de-açúcar foi acidificado com

uma combinação de ácido cítrico e ácido ascórbico em con-

Mecânica

centrações iguais até atingir o pH 4,3. Em seguida, adicionou-se
0,035% em massa de Goma Gelana para a estabilização das partí-

Metalúrgica

culas coloidais.
Para se obterem os resultados esperados, recomenda-se um tra-

Produção Mecânica

tamento térmico a 125 ºC durante 2 segundos para impossibilitar a
proliferação de Bacillus coagulans, seguido de envase asséptico

Química

em embalagem cartonada. Esse processo acarreta poucas mudanças nas qualidades sensoriais e prolonga a vida de prateleira do

Sanitária

produto.

ÍNDICE
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CONSERVAÇÃO DE SASHIMI PELO USO DA IRRADIAÇÃO

CEUN-IMT

Administração de
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Francine Mayumi Yamakawa
Gabriela Fogagnoli
Ana Carolina Guarnieri Saboya

Engenharia

Karen Teixeira de Lima
PROF.ª CYNTHIA J. KUNIGK

Alimentos
Civil
Controle e Automação

A

Elétrica

irradiação, uma técnica revolucionária de preservação de

Padrão em Placas), sensorialmente (Preferência Indireta e altera-

alimentos, tem sido usada como medida de intervenção efetiva

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

ções de cor) e por textura (Texture Profile Analysis).

para garantir a segurança dos alimentos. Constatada a crescente

Com a dosagem de 1,5 kGy, obteve-se a redução de um ciclo

procura pela culinária japonesa, surgiu a idéia de oferecer ao

logaritmo no número de bactérias aeróbicas mesófilas. Com o au-

mercado um sashimi mais seguro, utilizando-se a irradiação como

mento da dose, observou-se uma perda de cor. Na análise sen-

forma de minimizar a carga microbiana e eliminar possíveis micror-

sorial, não houve diferença significativa (p < 0,05) entre o sashimi

ganismos patogênicos, já que este prato é consumido cru e possui

irradiado (1 kGy) e o não irradiado, para as pessoas que consomem

uma vida-de-prateleira muito limitada. O sashimi de atum emba-

freqüentemente o produto. Na análise de textura, também não

lado a vácuo, irradiado com diferentes doses (1, 2, 3 e 4 kGy.) e

houve uma diferença significativa (p < 0,05) entre as dosagens

conservado a 5 °C foi analisado microbiologicamente (Contagem

aplicadas.
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DESENVOLVIMENTO DE BISCOITO ENRIQUECIDO EM FIBRAS
COM AMIDO RESISTENTE À HIDRÓLISE E LENTAMENTE DIGERÍVEL

CEUN-IMT

E

ste trabalho teve por objetivos: o levantamento teórico das

Administração de
Empresas

características e propriedades do amido resistente (alto teor de
amilose), o desenvolvimento da formulação e do processo de
produção do biscoito. O amido com alto teor de amilose é um
alimento prebiótico e funcional, que contribui para a redução do

Engenharia

risco de doenças como diabetes, câncer de cólon e evita a dissipação progressiva de energia.

Alimentos

A influência na textura do biscoito de dois tipos e concentrações
de amidos resistentes, Hi-Maize 240 e Hi-Maize 260 (National Starch

Civil

& Chemical Company), e sua interação foram avaliadas utilizandose um delineamento fatorial completo de dois níveis. A análise de

Controle e Automação

textura foi realizada em texturômetro que simula a mordida humana. Os resultados obtidos foram avaliados por análise de variância

Elétrica

Alessandra Baraldi Zanetti

e mostraram

Mecânica

Carlos Eduardo Dias Garcia

• a interação entre os dois tipos de amido e
• a influência significativa do amido Hi-Maize 260 (p< 0,05) na

Metalúrgica

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que foi possível produzir um biscoito com sabor e textura adequados, enriquecido em fibras por meio da adição de 7% do amido Hi-Maize 260

Química

e 7% do Hi-Maize 240. A composição química do biscoito foi de
26,47% de gordura; 4,66% de proteínas; 3,46% de umidade; 0,74%

Sanitária

de cinzas e 64,77% de carboidratos.
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força máxima necessária para a ruptura dos biscoitos.

Produção Mecânica

Ana Paula Zucon de Oliveira
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DESENVOLVIMENTO DE BISCOITO TIPO COOKIE DIETÉTICO
COM FARINHA DE CASCA DE MARACUJÁ
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Daniella Gomes Pereira
Jéssica Meneguelli
Fernanda Jimenez Rufino
PROF.ª CRISTIANE MARIA BARRA DA MATTA

Engenharia
Alimentos

A

Civil

tualmente, muitos estudos evidenciam a importância de uma

dieta rica em fibras, que, entre outros efeitos, atue na redução de

Controle e Automação

risco do aparecimento do diabetes, câncer, colesterol e doenças

Elétrica

cardiovasculares. Um estudo constatou que a casca de maracujá,
que representa 61,9% da fruta, possui um alto teor de pectina

Mecânica

(aproximadamente 21%), fibra solúvel totalmente degradável no
organismo, que ajuda a diminuir a taxa de glicose no sangue, além

Metalúrgica

de ser um subproduto das indústrias processadoras de sucos.
No desenvolvimento deste projeto, elaborou-se uma formu-

Produção Mecânica

lação de biscoito tipo cookie dietético, com isenção de açúcar,
utilizando-se a farinha de casca de maracujá. A composição cente-

Química

simal do produto é 3,21% de umidade, 11% de proteína, 31% de
gordura, 2,10% de cinzas e 51,79% de carboidratos. Os resultados

Sanitária

obtidos mostraram que é tecnicamente viável a produção de cookie
dietético com características sensoriais desejáveis, visto que este
apresentou uma boa aceitação (90%) por parte do mercado consu-

ÍNDICE

midor em geral.
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TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

DESENVOLVIMENTO DE BOLINHO COM BASE DE MANDIOCA
Administração de
Empresas

E

ste trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um

bolinho com base de mandioca, tubérculo genuinamente nacional,
como alternativa a um produto holandês com base de batata,

Engenharia

aceito pelos consumidores nacionais, porém, com restrição ao
preço. No tocante ao desenvolvimento foram realizados cerca de

Alimentos

10 ensaios aproveitáveis, envolvendo o descascamento, a lavagem,
o cozimento e moagem da mandioca e respectiva adição dos

Civil

demais ingredientes (queijo parmesão ralado, manteiga, sal, ervas
finas e noz moscada). Do ponto de vista da aparência e textura

Controle e Automação

finais, concluiu-se que, para consumo, o bolinho deve ser frito e
não assado. O produto congelado, técnica utilizada para a sua

Elétrica

conservação, e depois frito foi submetido a um teste sensorial de
aceitação, cujos resultados permitiram concluir pela viabilidade

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

Daniel Cezari

técnica de sua produção, uma vez que foi aceito por 100% dos

César Augusto Locoselli

potenciais consumidores do produto. Levantamentos preliminares

PROF. ADELINO M. F. GOMES

da operação de congelamento possibilitaram estimar a difusividade térmica, antes e após a mudança de fase, respectivamente,
4x10-8 m2 e 1,8x10-8 m2 o que, na perspectiva de continuidade do

Química

presente trabalho, servirá para quantificações de consumos energéticos.

Sanitária
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DESENVOLVIMENTO DE CREAM CHEESE À BASE DE SOJA

CEUN-IMT
Juliana Agresta Assali
Thaís Toniolo Galdi

Administração de
Empresas

Janaina Frade
Camila Carneiro Duarte
Juliana Rosito Fonseca
PROF.ª CRISTIANE MARIA BARRA DA MATTA

Engenharia
Alimentos
Civil

E

ste trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um queijo

Controle e Automação

do tipo Cream Cheese com base de soja, visando atender a crescente demanda do mercado por alimentos de alto valor nutricional.

Elétrica

O produto foi elaborado com base na fermentação do extrato
hidrossolúvel de soja, dissolvido em leite de baixo teor de lactose.

Mecânica

Com a finalidade de produzir ácido láctico, capaz de reduzir o pH
do leite, foram empregadas as seguintes espécies de bactérias

Metalúrgica

lácticas: Lactobacillus lactes sp. cremoris e Lactobacillus lactes sp.
lates. Para se obter um produto mais homogêneo, as etapas de

Produção Mecânica

homogeneização e de pasteurização do produto foram realizadas

Química

em um misturador Stephan Geiger. A seleção dos aditivos alimentícios utilizados na formulação do produto foi realizada por ensaios

Sanitária

experimentais, sendo avaliados diferentes tipos e concentrações
deles. Avaliou-se a aceitação do produto por meio de análise
sensorial, realizada por 80 provadores não treinados, e obteve-se
boa aceitabilidade (94%). Os resultados demonstraram ser tecnica-

ÍNDICE

mente viável o produto em questão.

VERSÃO EM INGLÊS
fechar

27
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GRADUAÇÃO 2004

DESENVOLVIMENTO DE FEIJÃO CARIOQUINHA PRONTO
PARA CONSUMO EM EMBALAGEM DO TIPO POUCH

CEUN-IMT

Administração de
Empresas
Laura Queiroz Simon
Juliana Regina França Cesar
Flávia Taniguchi Falleiros

Engenharia

Lucas Arthur Rodrigues
PROF. RUBENS GEDRAITE

Alimentos
Civil
Controle e Automação

N

Elétrica

este trabalho foi desenvolvido um produto industrializado,

pronto para consumo, com base no feijão, com a utilização de

Mecânica

embalagem flexível – multicamadas do tipo pouch – que buscou
atender às necessidades da vida prática e moderna.

Metalúrgica

Todos os ingredientes, ainda crus, foram adicionados à emba-

Produção Mecânica

lagem; processo seguido de selagem, validação da autoclave,
esterilização propriamente dita e da avaliação da esterilidade

Química

comercial. Os testes da validação da autoclave apresentaram boa
repetibilidade. A temperatura da autoclave foi mantida constante,

Sanitária

e considerada no cálculo de esterilização. O produto final apresentou–se estéril para oferta comercial e, portanto, seguro para consumo.

ÍNDICE
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GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

DESENVOLVIMENTO DE FROZEN FERMENTADO
DE EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA

Administração de
Empresas

E

ste trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um

produto isento de lactose que viesse a colaborar com a aceitação

Engenharia

de produtos com base de soja no mercado nacional, já que ela é
um alimento funcional rico em proteínas e vitaminas. Pretende-se,

Alimentos

com isso, contribuir com aqueles que buscam uma melhoria na sua
alimentação, e um estilo de vida mais saudável. Além disso, em-

Civil

bora nosso país esteja entre os maiores produtores de soja do
mundo, ainda é pequeno seu consumo no Brasil.

Controle e Automação

Por ser isento de lactose, o produto desenvolvido constitui mais
uma alternativa para a gama de produtos destinados às pessoas

Elétrica

intolerantes à lactose. O processo de obtenção do produto em

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

Vanessa Brito Reis

questão inicia-se com a fermentação do extrato hidrossolúvel de

Juliana Milla Mandia

soja, por bactérias lácticas, com posterior batimento e aeração,

Adrian Meusburger

como um sorvete, com a adição de aroma, polpa e pedaços de

Patrícia do Prado Casella

pêssego. O produto final obtido apresentou-se com baixo sabor

Juliana Gomes Potinatti

residual de soja e boa aceitabilidade, visto que 95% dos provadores

PROF.ª ANTÔNIA MIWA IGUTI

comprariam tal produto se este estivesse disponível no mercado.

Sanitária
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DESENVOLVIMENTO DE GELADO COMESTÍVEL
SEM ADIÇÃO DE LEITE

CEUN-IMT

Administração de
Empresas
Livia Fabiano
Regina Alcantara Ferreira da Silva
Ana Célia Iervolino Pereira

Engenharia

PROF.ª ANTONIA MIWA IGUTI

Alimentos
Civil
Controle e Automação

A

Elétrica

produção de um gelado comestível sem adição de leite, com

a utilização do endosperma do coco verde é possível devido à sua

Mecânica

propriedade de formação de espuma e ao seu baixo sabor residual.
Tais características tornam a formulação muito simplificada e

Metalúrgica

dispensam a adição de outros emulsificantes, estabilizantes ou
gomas.

Produção Mecânica

As características organolépticas obtidas são muito similares às
do sorvete convencional. Em contrapartida, o valor calórico é 31 %

Química

menor e o teor de gordura, 85 % inferior. A análise sensorial do
produto revelou aceitação de 93,2 % dos provadores, com intenção

Sanitária

de compra de 91,1 % deles. Esses resultados positivos indicam a
adequação da formulação ao gosto de potenciais consumidores do
produto, satisfazendo plenamente as expectativas do grupo.

ÍNDICE
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DESENVOLVIMENTO DE PÃO FRANCÊS AROMATIZADO CONGELADO
CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Tatiana Aratani
Christiane Ribeiro Schreiner
Eduardo de Almeida Bertolini Gomes Clemente
Daniela Washington Vita

Engenharia

Silvia Raboni Vanetti
PROF.ª ROSAMARIA DA RÉ

Alimentos
Civil

E

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

ste trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um

A formulação ideal do pão francês aromatizado congelado foi

pão francês aromatizado congelado, que tem como característica

definida, assim como os tempos e temperaturas das etapas de sua

principal a possibilidade de ser consumido diretamente após tosta-

fabricação. Visando determinar a vida-de-prateleira aproximada

gem. A aromatização foi realizada com dois ingredientes adicionais

deste produto, foram realizadas análises sensoriais, utilizando-se

à formulação de um pão francês convencional: aroma encapsulado

o teste de aceitação, durante três meses. Os resultados dessas

de manteiga e um produto com base de manteiga e margarina. A

análises demonstraram que o produto não apresentou alterações

soma desses dois ingredientes elimina a aplicação de manteiga ou

sensoriais significativas, durante o período estudado, num nível de

margarina após a tostagem do pão, uma vez que o produto já apre-

significância de 5%. O produto foi muito bem aceito pelos consu-

senta características tanto de sabor quanto de textura de um “pão

midores, obtendo-se uma nota média correspondente ao “gostei

com manteiga tostado na chapa”. O método de congelamento utili-

muito” da escala hedônica durante os 77 dias de armazenamento.

zado foi o criogênico, com a injeção de nitrogênio líquido, método

A partir dos resultados obtidos, estimou-se a vida-de-prateleira do

que melhor mantém as características do produto congelado.

produto em um ano e dez meses.
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CEUN-IMT

DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO DE SOJA CONDIMENTADO

E

Administração de
Empresas

ste trabalho de graduação teve por objetivo desenvolver

“queijo de soja” (tofu) condimentado, para este ser mais um item
de utilização da soja, e uma tentativa de aumentar o seu consumo
interno. O produto original caracteriza-se por possuir sabor resi-

Engenharia

dual de soja.
Por isso por meio de mudanças organolépticas, formulou-se um

Alimentos

produto com sabor e aroma mais adequado ao paladar do povo
brasileiro. Estudou-se a utilização de dois processos para a extra-

Civil

ção do “leite de soja”: o Método Rápido e o Tradicional. Optou-se
pelo Tradicional por apresentar maior rendimento. As amostras já

Controle e Automação

condimentadas com pedaços de azeitonas, tomates-secos, orégano, manjericão e aromas foram submetidas a testes de análise

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

Camila Michele Abdal

centesimal, vida-de-prateleira e sensorial. Esta última apresentou

Marcelo Tajima Usui

um resultado satisfatório, constatando-se que a concentração e

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

tipo de aroma e quantidade de condimentos utilizados foram bem
aceitos, com um índice de aprovação de 81%. Esse valor permitiu
chegar-se à conclusão de que é tecnicamente viável a produção

Produção Mecânica

desse queijo, preservando-se os nutrientes e benefícios que a soja
proporciona, sem seu sabor residual característico.

Química
Sanitária
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DESENVOLVIMENTO DE SALSICHA VEGETAL
PARA FENILCETONÚRICOS

CEUN-IMT

O

Administração de
Empresas

presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de

uma formulação de salsicha vegetal destinada aos portadores da
fenilcetonúria. Nesta patologia, o indivíduo deve restringir a ingestão de alimentos que contenham alto teor do aminoácido fenilalanina. O desafio principal desse projeto foi obter uma salsicha

Engenharia

vegetal com baixo teor desse aminoácido, que apresentasse aspecto, sabor e textura similares aos da salsicha convencional.

Alimentos

Foram realizados 46 testes para a obtenção do produto, otimi-

Civil

zando-se tanto o processo de fabricação da salsicha, bem como seu
preparo final. Primeiramente, partiu-se de uma formulação de

Controle e Automação

salsicha vegetal, na qual foram substituídos os ingredientes com
alto teor de fenilalanina. Os ingredientes utilizados no desen-

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

volvimento do produto foram: beterraba, cenoura, mandioca,

Camila Naomi Oshima

tomate, farinha Rilla, carragena, substituto de ovo Rilla, condi-

Carolina Carvalho de Souza Melo

mentos e aromas. Posteriormente, estudou-se o efeito desses

Thais Midori Nagae

ingredientes no produto em questão com o intuito de ajustar suas

PROF.ª EDILENE AMARAL DE ANDRADE ADELL

concentrações. O teor de fenilalanina do produto final foi deter-

Produção Mecânica

minado por cromatografia correspondendo a 35,32 mg por 100 g
de salsicha vegetal. Os resultados mostraram a viabilidade da

Química

produção, tanto em relação ao teor de fenilalanina, quanto do
ponto de vista técnico.

Sanitária
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GRADUAÇÃO 2004

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE EMBUTIDO CÁRNEO
COM BASE DE PRESUNTO RECHEADO COM QUEIJO

CEUN-IMT

O

Administração de
Empresas

objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um pro-

duto inovador que oferecesse a praticidade da tradicional combinação presunto e queijo. Foram testadas dez formulações de cura
úmida (salmoura), assim como a influência da adição de cura seca
na obtenção de um produto com características sensoriais dife-

Engenharia

renciadas.
Sete tipos de queijo foram testados para compor o produto:

Alimentos

Gouda, Maasdam, meia cura, mussarela, prato, provolone e provo-

Civil

lone com orégano. A ordem e adequação das etapas do processamento, tais como corte da peça de pernil, tambleamento, período

Controle e Automação

de cura também foram estudadas, bem como a otimização do
período de cura. A utilização de uma embalagem termoencolhível
Lílian de Cássia Silva Santos

Elétrica

Eduardo Yassue Nascimento Silva

Mecânica

Simone Yaeko Ideriha
Viviani Nascimento Godeguez

Metalúrgica

PROF.ª EDILENE AMARAL DE ANDRADE ADELL

do tipo cook in para o cozimento do produto foi avaliada. Os resultados dos testes demonstraram que a melhor formulação para a
cura úmida foi composta por água (10,66%), sal (2,52%), açúcar
(1,50%), nitrito de sódio (0,008%), nitrato de sódio (0,008%), tripolifosfato de sódio (0,63%) e goma carragena (0,63%), sendo desnecessária a adição de cura seca. A combinação mais adequada para

Produção Mecânica

o produto em questão envolveu a utilização de 80% de presunto e

Química

20% de queijo (10% Gouda e 10% prato). O produto apresentou
uma boa aceitação, e 95% dos provadores gostaram do produto.

Sanitária
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GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

ENCAPSULAMENTO DE RECHEIOS PARA PÃO DE QUEIJO
Administração de
Empresas

N

este trabalho de graduação objetivou-se o desenvolvimento

da tecnologia necessária para o encapsulamento de recheios pastosos para pão de queijo. Para isso, foram utilizados os processos
de encapsulamento com cápsulas farmacêuticas (cápsulas de

Engenharia

gelatina dura), estruturados de alginato de cálcio e de pectina BTM.
Procurou - se elaborar cápsulas com estrutura firme, que facilitas-

Alimentos

sem o boleamento e mostrassem consistência pastosa durante o

Civil

forneamento. Após a realização dos ensaios, a utilização das cápsulas farmacêuticas foi descartada devido aos resíduos e às dificul-

Controle e Automação

dades encontradas no seu preenchimento.
Tanto o estruturado de alginato de cálcio, como o de pectina

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

Carolina Faria Rodrigues

BTM apresentam estrutura firme, desejável na etapa de recheio dos

Viviane Messias Florencio da Costa

pães de queijo. Porém, as cápsulas com alginato de cálcio não

Carolina de Carvalho

perderam a sua estrutura durante o forneamento, além de apresen-

Carolina Bottignon Dicolla

tarem sabor residual indesejável. Já as cápsulas obtidas com a

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

pectina BTM não apresentaram sabor residual, levando ao melhor
resultado obtido neste trabalho. No entanto o sabor e a consistên-

Produção Mecânica

cia final do recheio - após o forneamento - ainda se encontram

Química

distantes do produto original, indicando a necessidade de se prosseguirem os ensaios.

Sanitária

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
fechar

35

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO
INDUSTRIAL RESULTANTE DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO

Administração de
Empresas

N

este trabalho realizou-se uma contribuição ao estudo da

viabilidade técnica da utilização de resíduo industrial da produção
de ácido cítrico, denominado Raffinate. O Raffinate pode ser um

Engenharia

resíduo de grau alimentício, que contém substâncias importantes
para a manutenção da saúde humana, como as proteínas. Por meio

Alimentos

de análises, como cromatografia HPLC, cromatografia em placas e
análise centesimal, foram determinados o teor de proteína e os

Civil

possíveis aminoácidos presentes no Raffinate. Com os estudos
desenvolvidos, este trabalho foi direcionado para a obtenção de

Controle e Automação

aminoácidos livres como resultado de hidrólise protéica, propondo-se a utilização desses como complementos e suplementos

Elétrica

alimentares.
Na tentativa de melhorar as características organolépticas e

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

aumentar o teor de proteína, foram realizadas a desidratação em

Ricardo Jambas Piovan

Spray Drier e a clarificação do resíduo. Estes testes não foram

Claudio Luiz Goes de Almeida

satisfatórios e, por isso, não foram inclusos nesta obra. O trabalho

PROF.ª ANTÔNIA MIWA IGUTI

foi desenvolvido somente com o Raffinate em estado bruto. Com a
reutilização do resíduo, diminuem-se os impactos ambientais,

Química

podendo também, reduzir os custos com tratamento e agregar
valor ao resíduo.

Sanitária
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ESTUDO DE CASO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
EM EMPRESA DE ALIMENTOS

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Camila Ferreira Bucci
Maria Hermínia Sukadolnik
Arthur Pelanda Alves da Silva
Renata Andrade

Engenharia

PROF.ª ELIANA PAULA RIBEIRO

Alimentos
Civil

E

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica

ste trabalho consistiu na consultoria técnica numa empresa

dos funcionários e do local de trabalho, quanto à disposição de

de alimentos, com o objetivo de aplicar os conhecimentos, adqui-

matérias-primas e embalagens, quanto ao layout e armazenamen-

ridos durante os anos de estudo, para desenvolver propostas de

to de produtos acabados. Esses fatos levaram à escolha do foco

melhoria para a qualidade total da empresa.

principal do trabalho: “Conscientização dos funcionários e proprie-

Procurou-se uma empresa que pudesse dispor, além de seu

Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

tário quanto à legislação e a responsabilidade social de cada um”.

espaço, dos dados necessários para a pesquisa. A empresa esco-

Propostas de melhorias foram criadas visando ao menor custo

lhida é de pequeno porte, cuja produção se dá em função da de-

de melhoria na empresa. Foram elaborados um manual de Boas

manda. A grande variedade dos produtos, entre salgados, doces e

Práticas de Fabricação (BPF) e um questionário para a avaliação

massas, é resultado da falta de planejamento da empresa que tem

dos conceitos de higiene e limpeza. Foi indicada também uma

como meta produzir o que o cliente deseja, seja qual for o pedido.

empresa terceirizada para a implantação do controle de pragas.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram levantados os

Todas as propostas foram criadas com o propósito de melhorar

principais pontos críticos da empresa quanto à higiene e limpeza.

a qualidade da empresa e conscientizar o proprietário e seus cola-

Foram encontradas muitas não conformidades quanto à higiene

boradores a respeito das exigências da sociedade.
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ESTUDO DO EFEITO DA GOMA CARRAGENA E DE AMIDO
MODIFICADO NO PERFIL DE TEXTURA DE FLANS

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Aline Gramari Hirata
Ligia Moreira Santos Rosin
Talita Rodrigues Marques
Maria Fernanda Rubia de Oliveira
Roberta Gonçalves Marcondes

Engenharia

PROF.ª ELIANA PAULA RIBEIRO

Alimentos
Civil

O

Controle e Automação

trabalho teve por objetivo a modelagem do efeito da con-

centração de amido modificado e de goma carragena no perfil de

Elétrica

textura de flans por meio da aplicação de planejamento composto
central. A concentração dos gelificantes foi avaliada em cinco

Mecânica

níveis, variando de 2,09% a 4,91% para o amido modificado e de
0,13 a 1,27% para a goma carragena. Os parâmetros analisados no

Metalúrgica

perfil de textura foram: adesividade, coesividade, elasticidade,
firmeza, fraturabilidade e gomosidade.

Produção Mecânica

Os resultados obtidos foram analisados por análise de variância

Química

e construídos modelos estatísticos e superfícies respostas para os
parâmetros adesividade, elasticidade, fraturabilidade e gomosi-

Sanitária

dade. Para os parâmetros firmeza e coesividade, verificou-se que
a concentração dos gelificantes apresentou uma influência não significativa (p< 0,05). Os modelos estatísticos permitem a previsão
dos parâmetros de textura desejados no produto final em função da

ÍNDICE

concentração dos gelificantes amido modificado e goma carragena.

VERSÃO EM INGLÊS
fechar

38

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

INOVAÇÃO EM EMBALAGENS PARA CERVEJA

CEUN-IMT
Marina Santos de Campos
Fernanda Elui Bacci

Administração de
Empresas

Francine Thais de Morais Conte
Fabiana Andréia de Proença Dantas
Vanessa Parizotto Alves
PROF. ANTONIO CARLOS DANTAS CABRAL

Engenharia
Alimentos

O

Civil

objetivo principal desse trabalho foi o de realizar uma análise

crítica das embalagens para cerveja existentes no mercado brasi-

Controle e Automação

leiro, detectando-se oportunidades de inovação. Paralelamente,
pretendeu-se estudar a viabilidade dessas inovações, visando

Elétrica

empresas que têm a intenção de investir nessa área e, por meio de
uma pesquisa de mercado, responder à seguinte questão: “Há

Mecânica

espaço para inovação em embalagens para cerveja?”.

Metalúrgica

Foram feitos levantamentos sobre os tipos de embalagens
comercializadas ultimamente no mercado interno e externo, e

Produção Mecânica

sobre cervejas. Além disso, por meio de um questionário, foi feita
também uma análise sobre a satisfação do consumidor, em relação

Química

às embalagens utilizadas para o envase da cerveja, e com as marcas de cervejas preferidas.

Sanitária

Pelas respostas obtidas, pôde-se verificar que existe espaço
para inovação em embalagem, mas este fator, bem como lançamentos, é de pequena importância no momento da escolha do
produto pelos consumidores.
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USO DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS ESTERILIZÁVEIS
CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Etienne Rodrigues da Silva Ferreira de Castro
Veruska Ribeiro Cicio
Daniela Gastaldo
Roberta Grieco Reis
Thiago Polisel de Oliveira Jordão

Engenharia

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica

uso de embalagens metálicas institucionais para produtos

de média acidez e elevada consistência tem-se mostrado inadequado, por se alterarem as propriedades organolépticas do pro-

Mecânica

duto. Este trabalho visa estudar a substituição de embalagens
metálicas de um produto para se eliminarem problemas sensoriais

Metalúrgica

que ele vem apresentando.

Produção Mecânica

O produto em questão é fornecido atualmente em lata de 3 kg e
o objetivo deste projeto é o de se utilizar a embalagem flexível

Química

esterilizável do tipo pouch, discutir suas vantagens e desvantagens,
e trazer informações de caráter técnico sobre elas e sobre o proces-

Sanitária

so de esterilização em autoclave.
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CEUN-IMT

ENGENHARIA CIVIL

atualização. O curso foi concebido para formar um Engenheiro Civil
generalista com sólida formação básica e com visão profissional
abrangente, voltadas às mais modernas tecnologias de gestão,

Administração de
Empresas

planejamento, concepção, execução e manutenção de obras.
O campo de atuação do Engenheiro Civil sempre foi muito

O

Engenharia
Alimentos
Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica

s cursos de Engenharia Civil foram concebidos com o intuito

amplo e diversificado e, modernamente, exige-se a formação de

de aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos à criação de

um profissional habilitado a atender obras tão distintas quanto um

estruturas e edificações, além de contribuir para o desenvolvi-

edifício residencial, uma ferrovia, um aeroporto, uma usina hidre-

mento de processos responsáveis pela melhoria da qualidade de

létrica, um sistema de saneamento, obras de infra-estrutura urbana

vida do homem em sociedade.

e interurbana etc. Com essa preocupação, a Escola de Engenharia

A primeira Instituição regular de ensino de Engenharia no Brasil

Mauá procura oferecer aos alunos disciplinas dentro das seguintes

foi a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, fundada

ênfases: Construção Civil; Estruturas; Transportes; Saneamento e

em 1792 no Rio de Janeiro. Em 1822 passou a chamar-se Academia

Recursos Hídricos.

Imperial Militar e em 1823 foi permitido o ingresso de civis. Em

A realização do Trabalho de Graduação é uma importante etapa

1874 desvinculou-se do exército e foram criados três cursos: En-

na conclusão do Curso de Engenharia Civil e os temas são defi-

genharia Civil, Engenharia de Minas e Engenharia de Artes e Manu-

nidos com os alunos dentro das ênfases acima, e com base na

fatura.

observação da demanda de mercado e da necessidade atual de

Em 130 anos, o aumento da população brasileira e sua concen-

Metalúrgica
Produção Mecânica

desenvolvimento de tecnologias.

tração em grandes centros urbanos exigiu um aprimoramento dos

A conclusão dos Trabalhos de Graduação apresentados a seguir,

cursos de Engenharia Civil, com intensa difusão de conhecimentos,

frutos de atuações em equipe, constitui-se numa importante fase

tendo em vista atender a demanda de engenheiros civis habilitados

de transição da vida acadêmica para a vida profissional.

científica, técnica e administrativamente.

Química

O Curso de Engenharia Civil da Mauá, criado em 1968 e reco-

PROF. JAYME PINTO ORTIZ

nhecido em 1972, é um curso tradicional em constante processo de

Coordenador da Engenharia Civil e Sanitária

Sanitária
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AERODINÂMICA DAS EDIFICAÇÕES – UMA ABORDAGEM
EXPERIMENTAL POR MEIO DE ENSAIOS NO TÚNEL DE VENTO
DE CAMADA-LIMITE ATMOSFÉRICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA MAUÁ

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

E

ste trabalho consiste no levantamento de dados experimen-

tais, com base nas condições existentes do túnel de vento de circuito aberto e câmara de ensaio fechada para estudo de edificações

Engenharia

do Laboratório de Engenharia Civil da Escola de Engenharia Mauá.
Foram levantadas as condições existentes da Camada-Limite

Alimentos

Atmosférica do Túnel, por meio da utilização de um tubo de Pitot,
desenvolvido pela equipe na oficina mecânica da escola e calibrado

Civil

no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Também foram realizados ensaios no modelo de uma edificação

Controle e Automação

em escala 1:100, com a determinação dos coeficientes de pressão

Elétrica

no telhado e nas paredes. Os resultados obtidos foram compara-

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

Tiago Barbosa Llorente

dos com os resultados da norma ABNT NBR-6123 – (Forças devidas

Welker Vicenzi Fernandes

ao vento em edificações) e com os resultados obtidos nos expe-

Igor Soares Guaitoli

rimentos realizados pelo Eng. Mestre Célio Fontão Carril Junior em

Bruno Costa Peixoto

sua Dissertação de Mestrado (Projeto, Construção e Calibração de

Marcello Cecílio Lutfi

um Túnel de Vento).
Por fim, realizaram-se ensaios com outros dois tipos de estru-

PROF. CELSO LUIZ FELIPINI

tura – três postos de gasolina e duas pontes bi-apoiadas - com o

Química

objetivo de visualizar o efeito do escoamento do ar nas referidas

Sanitária

estruturas.
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ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
Administração de
Empresas
Icaro Mello Dugaich
Leandro Francisco Moretti Sancchez

Engenharia

Roberta Forestieri
Bruno Nelson Siciliano

Alimentos

PROF. JANUÁRIO PELLEGRINO NETO

Civil
Controle e Automação
Elétrica

A

Mecânica

avaliação do comportamento de estruturas civis deve ser

baseado no conhecimento das propriedades representativas de
mobilidade do sistema, além de aspectos geométricos, das ações,

Metalúrgica

dos esforços solicitantes e dos deslocamentos da estrutura. Para
isso, demonstra-se a utilidade da análise dinâmica, na determi-

Produção Mecânica

nação das propriedades dinâmicas, tais como as freqüências naturais, as deformadas modais e fatores de amplificação dinâmica.

Química
Sanitária
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APROVEITAMENTO DO BIOGÁS DE ATERROS SANITÁRIOS

O

Administração de
Empresas

objetivo principal do trabalho é o de estudar a viabilidade

econômica e técnica para o aproveitamento do biogás gerado nos
aterros sanitários.
É uma fonte energética praticamente gratuita, gerada naturalmente, cuja falta de aproveitamento acarreta aumento das emis-

Engenharia

sões de metano e, conseqüentemente, do efeito estufa.
A geração da eletricidade é atualmente a alternativa mais viável

Alimentos

utilizando-se geradores em combustão. Pode–se prever, portanto,
a possibilidade de se completarem ou até substituírem equipa-

Civil

mentos de geração de energia (hidroelétrica, centrais nucleares)
por aterros sanitários energéticos. A combustão do biogás, embora

Controle e Automação

não solucione o problema de emissões, é fator minimizante ao

Elétrica

transformar o gás metano em carbônico, poluente de menor impacto no efeito estufa.

Mecânica

Heidi Belinazzi Quadrado

O estudo de viabilidade econômica foi realizado utilizando-se o
programa de modelagem matemática – LANDFILL (da EPA – Envi-

Metalúrgica

ronmental Protection Agency) confrontando-se dados reais de um
empreendimento existente (Aterro Sanitário Bandeirantes) com o

Produção Mecânica

modelo teórico fornecido pelo programa. Comprovada a sua validade, permite-se o estudo de viabilidade econômica, que se de-

Química

monstra favorável à aplicação.

Sanitária
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CEUN-IMT

COMO GERENCIAR EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
VISANDO O SUCESSO

Administração de
Empresas

E

ste trabalho abrange os principais conceitos que envolvem a

construção e a função do gerente, com a preocupação de mostrar
conhecimentos mais recentes no âmbito da gerência, tendo em
vista os conceitos mais básicos e modernos: o planejamento,

Engenharia

controle e execução das várias etapas de um empreendimento.
O trabalho foi desenvolvido em seis capítulos referentes à

Alimentos

gerência, visando ao sucesso do empreendimento num mercado

Civil

altamente competitivo sempre em busca de melhores resultados,
estabelecendo-se critérios e metas com o objetivo de diminuir os

Controle e Automação

custos e de se obter maior lucratividade.
Um dos temas mais modernos abordado neste trabalho é a

Elétrica

“Gerência Participativa” que visa à maior produtividade do empreMarcelo Carvalho Santiago

Mecânica

Alberico Di Cesare Neto

endimento por meio de um programa de metas e da motivação da
equipe de trabalho.

Mateus Pinheiro Gontijo

Metalúrgica

Rodrigo Tenuta Sanchez
Adriano Frossard da Fonseca Junior

Produção Mecânica

Rodolfo Fernandes Vasques
PROF. MÁRIO EDUARDO PASSEROTTI

Química

Na conclusão do trabalho, definiu-se a importância da gerência
num empreendimento que visa ao sucesso. Encontraram-se resultados satisfatórios e eficazes que beneficiam a empresa tanto
interna (obtendo-se lucro) quanto externamente (alcançando lugares de destaque no mercado).

Sanitária
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CEUN-IMT

Administração de
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Eduardo Straub
Leonardo Lemes Costa
Tatiany Leal Sá
Júlio Fernando da Costa J. Teixeira

Engenharia

Viktor Nodomi Cabrini
PROF. JOSÉ MARIA DE CAMARGO BARROS

Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica

presente trabalho vem relatar o estudo e desenvolvimento

do projeto e execução de obra, até então inédita no Brasil, de
escavação de poço muito mole com processo de congelamento por

Mecânica

meio de circulação de nitrogênio líquido. Descreve-se de maneira
sucinta o processo de congelamento do solo, as várias etapas da

Metalúrgica

execução, desde os testes para a viabilidade técnica de congelamento de solos durante à efetiva execução da obra, até a meto-

Produção Mecânica

dologia adotada de congelamento e sua integração com a parede

Química

de concreto projetado, a necessidade de desenvolvimento de
instrumento para a avaliação das resistências do corpo de solo

Sanitária

congelado e avaliação de desempenho da estrutura final.
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CONTROLES DE OBRAS: TÉCNICO, DE ANDAMENTO E DE CUSTOS
CEUN-IMT
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Carlos Eduardo de Souto Polachini

Engenharia

Thiago Lancellote do Valle
PROF. MÁRIO EDUARDO PASSEROTTI

Alimentos
Civil
Controle e Automação

E

ste trabalho foi desenvolvido para o controle de obras, obje-

Elétrica

tivando um controle total nos termos técnico, de andamento e de
custos, com base nas normas da série ISO 9000 e no Programa

Mecânica

Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H).
Esse controle resultou numa redução do desperdício dos mate-

Metalúrgica

riais, redução do custo de produção, elevação da produtividade,
melhoria da qualidade do produto, satisfação maior do cliente e

Produção Mecânica

uma redução dos custos de manutenção.

Química

Este trabalho inclui tabelas, gráficos e demonstrações explicativas de como devem ser executas as tarefas em obra e seu

Sanitária

controle, para maior economia, qualidade e satisfação do cliente.
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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA A IMPLANTAÇÃO
DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Clarisse Ferreira Guedes
Milena Gazzola de Souza
Mario Rodrigues de Lima Neto
Ana Carolina Cunha

Engenharia

Carlos Henrique Ribeiro Machado
Luciana Berlingieri de Menezes

Alimentos

PROF.ª CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

Civil
Controle e Automação

P

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

ara a execução deste trabalho de graduação, o primeiro passo

Buscaram-se terrenos reais dentro da cidade nos quais se po-

foi a escolha da cidade de implantação do empreendimento, emba-

deria implantar a idéia e, com base no tamanho, preço e locali-

sada principalmente em sua localização (proximidade da cidade de

zação, definiu-se o local e desenvolveu-se o produto: um condomí-

são Paulo) e facilidade de acesso (Rodovias Anchieta e Imigrantes).

nio residencial composto por quarenta e sete casas de aproximadamente 705 m2 cada.

Escolhida a cidade, foram levantados os dados sócio-econô-

Produção Mecânica
Química
Sanitária

micos da população e qual o tipo de empreendimento de maior

Com a planta residencial definida, levantaram-se os custos de

carência no município Verificou-se que existem muitos empre-

construção do condomínio, foi elaborado o cronograma físico e

endimentos de médio e baixo padrões e que pessoas com alto

dividiu-se a obra em duas fases – a primeira, com a implantação e

poder aquisitivo não dispõem de opções dentro da cidade de São

a construção de quinze casas; a segunda, com a construção de

Bernardo do Campo. Por isso, optou-se por um empreendimento

trinta e duas casas, definindo-se o cronograma de desembolso e

de altíssimo padrão.

concluindo-se o estudo de viabilidade técnica do empreendimento.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL:
APLICAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO A UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
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Engenharia

Haroldo D’Afonseca e Silva Júnior
Ana Paula Himawari Paukoski

Alimentos

PROF.ª CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

Civil

PROF. MÁRCIO J. ESTEFANO DE OLIVEIRA

Controle e Automação
Elétrica

A

Mecânica

construção civil é responsável por gerar grandes quan-

tidades de resíduos, em sua maioria passíveis de reciclagem ou de

Metalúrgica

reaproveitamento. Neste estudo viram-se quais são esses resíduos,
por etapa da obra, com sua classificação e com a indicação de suas

Produção Mecânica

corretas destinações. No estudo de caso foram quantificados os
resíduos gerados por um edifício de médio/alto padrão, e de que

Química

forma esses resíduos deverão ser gerenciados para estarem de
acordo com a Resolução CONAMA n.º 307.

Sanitária
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SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS MULTIANDARES
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Engenharia

Cristina Otaga
PROF.ª ELIZABETH MONTEFUSCO LOPES

Alimentos
Civil
Controle e Automação

A

Elétrica

construção civil é uma das áreas de atividade mais antiga da

humanidade e que tem passado por grandes transformações ao
longo dos anos, levando, porém, muitas vidas ao fim. A causa disso

Mecânica

é a falta de controle de risco do meio ambiente, do processo produtivo e da orientação dos operários, provocando acidentes no

Metalúrgica

trabalho e doenças ocupacionais.
A implantação de um sistema de segurança do trabalho na

Produção Mecânica

construção civil possibilita preservar a saúde e a integridade do tra-

Química

balhador, mediante consecução dos altos índices de qualidade e
produtividade. Para que tal implantação seja possível, é necessária

Sanitária

a conscientização dos engenheiros e dos demais trabalhadores,
para que esta não seja uma obrigação, mas uma opção inteligente,
por meio de treinamento e de um Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).
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TENDÊNCIAS ATUAIS DA RACIONALIZAÇÃO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO
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Adalberto Alípio Carreira Moreira

Engenharia

PROF.ª CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica

mercado competitivo atual, a demanda por inovação tecno-

lógica e a qualidade exigida pelo consumidor final obrigam os
construtores de edificações a buscarem, constantemente, formas

Mecânica

de racionalizar todas as etapas construtivas que envolvem uma
obra, seja para reduzir custos, seja para reduzir prazos, seja para

Metalúrgica

aumentar a qualidade do produto.
Este trabalho consiste num estudo de cinco etapas de uma

Produção Mecânica

edificação (fundação, estrutura, vedação, esquadrias e cobertura)

Química

e abrange um estudo de caso de uma residência térrea com aproximadamente 90 m2.

Sanitária

Foram analisados os aspectos: preço, construtibilidade, qualidade e durabilidade, e apresentadas diversas opções de materiais
e de métodos executivos, fazendo-se no final uma análise do custo
X benefício de cada sistema empregado.
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Engenharia

PROF.ª MIRIAM GELLERT PARIS

Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

ste trabalho apresenta reflexões sobre o programa de Urba-

nização da Favela do Areião. Este programa vem sendo desen-

Elétrica

volvido na cidade de Itapevi, conta com o apoio do “Banco Inte-

Mecânica

ramericano de Desenvolvimento” (BID) e tem sido considerado
uma experiência “bem sucedida”.

Metalúrgica

Com base num diagnóstico das experiências de urbanização, a
equipe elaborou recomendações voltadas à garantia de sustenta-

Produção Mecânica

bilidade e da replicabilidade dos programas de urbanização da
favela do Areião.

Química

O grupo preparou as análises e as definições de soluções técnicas e parâmetros para atuação nas áreas da unidade básica de

Sanitária

moradia; infra-estrutura; meio-ambiente e financiamento.
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ENGENHARIA DE CONTROLE
E AUTOMAÇÃO

máticas; air bag; freio ABS; suspensão ativa com controle eletrônico são alguns exemplos de produtos inteligentes que utilizam
novas tecnologias para realizarem tarefas antes impossíveis com
tecnologias antigas ou não economicamente viáveis.

CEUN-IMT

Todos esses sistemas e produtos consistem numa integração

O
Administração de
Empresas

Engenharia
Alimentos
Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica

adequada de tecnologias provenientes das Engenharias mecânica
surgimento e a evolução da microeletrônica permitiu a sua

e eletrônica e da ciência da computação.

introdução nos sistemas mecânicos o que ocasionou profundas

O curso de Engenharia de Controle e Automação, também

modificações neles. Em alguns casos, os sistemas mecânicos

conhecido como Engenharia Mecatrônica, da Escola de Engenharia

foram completamente substituídos por dispositivos eletrônicos.

Mauá focaliza as áreas da Engenharia Mecânica, quanto às má-

No passado, numa fábrica, a maior parte do trabalho era de-

quinas e processos de fabricação, da Engenharia Eletrônica e da

senvolvida por operadores treinados que realizavam praticamente

ciência da computação, além das suas aplicações em controle de

todas as tarefas envolvidas no processo de produção, como trans-

processos e automação industrial.

porte de materiais e operação de máquinas. As fábricas atuais são

Os alunos egressos do curso de Engenharia de Controle e Auto-

uma combinação de sistemas/máquinas eletrônicos, mecânicos e

mação (Mecatrônica) da Escola de Engenharia Mauá estão prepa-

de informática, que operam com algum nível de automação. Al-

rados para agir e desenvolver-se nas novas áreas de atuação para

guns exemplos desses sistemas, que podem ser encontrados em

o engenheiro com conhecimentos de mecânica, eletrônica e com-

qualquer fábrica moderna, são as máquinas-ferramenta com con-

putação, entre as quais se destacam principalmente as seguintes:

trole numérico computadorizado, os sistemas automáticos de

1. máquinas e produtos inteligentes (automáticos). Dentro desta

manuseio de materiais, robôs, controladores lógicos programá-

área, encontra-se a Robótica, as máquinas CNC e qualquer má-

veis, computadores e softwares para controlar tais sistemas. Além

quina que realiza as suas tarefas de forma autônoma;

disso, esses sistemas são integrados por redes de comunicação e

2. automação da manufatura. Esta área consiste na automação

bancos de dados distribuídos para operarem como um único sis-

Metalúrgica

da manufatura;

tema.

3. controle de processos contínuos. Como exemplo, o controle

As mudanças ocorridas com as tecnologias envolvidas no pro-

Produção Mecânica

de plantas petroquímicas e similares, e os sistemas de controle

cesso de manufatura estão, também, acontecendo nos produtos de

Química
Sanitária

automático de equipamentos, como o avião;

consumo. Produtos que utilizam microprocessadores são chama-

4. projeto e fabricação controlados por computador (CAD/CAE/

dos “produtos inteligentes”. A eletrônica envolvida nesses produtos

CAM). Esta área está intimamente ligada à área de automação da

inteligentes inclui microprocessadores e outros componentes

manufatura, pois representa a automação do projeto e sua inte-

eletrônicos que suportam o controlador implementado sob a forma

gração à manufatura.

de software. Câmaras com foco automático; câmaras de vídeo
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portáteis que eliminam o problema de vibração da imagem; máqui-
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nas copiadoras; impressoras jato de tinta e laser; portas auto-
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este trabalho descreve-se o desenvolvimento e a aplicação

ware que contém o algoritmo em sua programação, o qual fará o

de um software que utiliza um algoritmo para reconhecimento de

processo de ordenação dos dados e o aprendizado dos padrões

assinaturas, com base num tipo de rede neural artificial desen-

individuais de cada assinatura. Com as características determi-

volvida por Teuvo Kohonen. Essa técnica é o “Self Organizing Map“

nadas pelo estudo do mapa, é feita a comparação entre a assi-

(Mapas Auto-Organizáveis). Nele, determinados padrões, baseados

natura a ser verificada e a média de assinaturas previamente

em suas características, são ordenados topologicamente numa

cadastradas no software. Assim, é determinada a autenticidade ou

grade neural por meio de um tratamento matemático de dados,

não da assinatura. Assinaturas, de modo geral, possuem variações,

que se comporta como uma rede neural biológica, com o propósito

mesmo quando feitas pelo próprio indivíduo. Embora a eficácia de

de obter um aprendizado sobre tais padrões e distinguir um objeto

uma rede neural artificial esteja muito longe de uma rede neural

de outro.

biológica de um cérebro humano, é possível demonstrar que essa

Neste caso, o referido objeto é a imagem de uma assinatura,

técnica possui um grande poder de análise e distinção em reconhe-

adquirida por câmera, processada digitalmente e enviada ao soft-

cimento de padrões.
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Vlamir Fernandes da Silva
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Alimentos
Civil
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E

Elétrica

ste trabalho apresenta ao engenheiro os principais sistemas

de informação relacionados a projetos de controle e automação e

Mecânica

seus inter-relacionamentos, por meio de uma abordagem siste-

Metalúrgica

mática das áreas envolvidas no processo produtivo contra os
sistemas de informação utilizados por essas áreas.

Produção Mecânica

Visa-se proporcionar ao leitor uma ampla visão do fluxo da
informação na indústria desde o “chão de fábrica” até os sistemas

Química

estratégicos, expõe-se a importância em desenvolver projetos
capazes de aumentar o conhecimento da empresa. Por fim, desen-

Sanitária

volve-se um livro eletrônico de modo que o aluno-engenheiro
possa interagir com o conteúdo exposto de forma fácil e didática.
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O

Controle e Automação

projeto consiste na automação de um processo de fabri-

cação que será dividido em duas etapas: corte e empacotamento

Elétrica

de rolos de fita de PTFE (Politetrafluoretileno). Essas fitas são

Mecânica

largamente utilizadas em diversos tipos de vedação, cuja principal
aplicação é a vedação de tubos de sistemas hidráulicos e pneu-

Metalúrgica

máticos.
Atualmente o processo de corte e empacotamento dos rolos de

Produção Mecânica

PTFE é em grande parte realizado manualmente. Neste trabalho
são propostos novos dispositivos e modificações nos já existentes

Química

que permitem realizar o corte dos rolos e o envio destes à empacotadeira, onde será embalado automaticamente sem a neces-

Sanitária

sidade de interferência humana.
Esse projeto foi implantado na empresa Tecnoflon-Brasflon
Ltda., l em Diadema/São Paulo, que ofereceu toda a ajuda neces-
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sária para a realização dele.
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Controle e Automação

ste trabalho de graduação consiste num sistema de controle

e supervisão residencial por diversas interfaces (Celular WAP

Elétrica

internet, Computadores, Hand-helds, Internet etc), utilizando-se um
PC como servidor de dados (com acesso permanente à Internet) e

Mecânica

sua porta paralela para envio e recepção de sinais digitais.
O objetivo deste trabalho é o de facilitar a vida das pessoas,

Metalúrgica

dando mais segurança, praticidade e comodidade a elas. Permite
que diversos dispositivos acoplados ao sistema sejam manipu-

Produção Mecânica

lados, programados e gerenciados de acordo com a comodidade

Química

e conveniência estabelecida pelo seu usuário.
O sistema permite acionamento simultâneo desses dispositivos

Sanitária

e o monitoramento instantâneo do comportamento dos acionamentos.
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N

Civil

este projeto teve-se como objetivo projetar e construir um

mecanismo simples disposto numa cadeira de rodas, a fim de

Controle e Automação

tornar possível sua subida em escadas. Para tanto foram usadas

Elétrica

ferramentas de engenharia tais como planilhas eletrônicas, conceitos básicos de física, elementos e construção de máquinas etc.

Mecânica

Antes do desenvolvimento, houve pesquisas científicas e de caráter
profissional com portadores de deficiência, assim como estudo de

Metalúrgica

infra-estruturas e legislações brasileiras a fim de validar a real
importância do desenvolvimento do projeto. A viabilidade foi

Produção Mecânica

confirmada com aos projetos já existentes, de altos custos, e um
protótipo foi construído. O objetivo deste protótipo foi atingido, ou

Química

seja, o mecanismo de rodas, três de cada lado, dispostas em forma
de triângulo eqüilátero, é capaz de proporcionar o movimento es-

Sanitária

perado com o propósito de vencer os degraus um a um. Algumas
idéias foram validadas e outras, como a de usar esteiras no lugar
das rodas, foram descartadas durante o projeto.
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E

Elétrica

ste projeto consiste no desenvolvimento de dois protótipos

automatizados de bomba peristáltica acionada a ar comprimido

Mecânica

para utilização na área médica. Sua primeira aplicação consistirá
na parte integrante de um mecanismo utilizado em circulação

Metalúrgica

extracorpórea, cujo desenvolvimento está voltado para atender as
especificações de pressão, vazão e cuidados desejados. Um dos

Produção Mecânica

projetos consiste numa Bomba de Câmara Única, com a constrição

Química

da mangueira restrita a uma câmara; o outro , numa Bomba de
Fluxo Direcionado, em que a injeção de ar e posterior constrição da

Sanitária

mangueira ocorrem de maneira localizada estando restrita a um
carrinho com ranhuras para passagem de ar. O desenvolvimento
da Bomba de Câmara Única oferece melhores resultados com
maior simplicidade de construção.
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O

Controle e Automação

objetivo deste projeto é o de desenvolver uma cabeça robó-

tica com aparência humana, para reproduzir as diversas expressões faciais do homem. Para o desenvolvimento dos mecanismos,

Elétrica

estudou-se quais os pontos faciais que precisam movimentar-se
para obter as várias expressões. O robô tem nove graus de liber-

Mecânica

dade, que são: movimento da sobrancelha direita, movimento da
sobrancelha esquerda, movimento dos olhos na horizontal e ver-

Metalúrgica

tical, movimento da boca (abertura e fechamento), movimento da
pálpebra esquerda, movimento da pálpebra direita, movimento da

Produção Mecânica

bochecha direita e movimento da bochecha esquerda. Para realizar
os movimentos é utilizado um atuador que consiste em uma liga

Química

com a propriedade de memória de forma. Este material, que possui

Sanitária

uma constituição de níquel e titânio, apresenta a capacidade de
voltar a sua forma original quando submetido ao calor. Em paralelo, foi elaborada uma máscara de silicone, que se movimenta
com os mecanismos para dar expressão ao robô.
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A

Controle e Automação

elaboração deste trabalho tem como foco evidenciar os

conceitos assimilados no decorrer do processo de formação técnico-científico dos alunos na Escola de Engenharia Mauá. Com o

Elétrica

intuito de se alcançarem os objetivos da maneira mais eficaz possí-

Mecânica

vel, o grupo promoveu a simulação de um problema semelhante
àqueles a serem defrontados na vida profissional futura.

Metalúrgica

Este trabalho consiste em monitorar veículos automotivos em
seus respectivos finais de curso por meio de tecnologia GPS (Glo-

Produção Mecânica

bal Position System).
Procurou-se desenvolver um sistema inovador, inexistente no

Química

mercado atual, de fácil aceitação. Para realizar tal tarefa, usou-se
um microcontrolador interligado com o módulo GPS para que as

Sanitária

informações dele provenientes sejam de possível visualização
numa interface de fácil entendimento.
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Marcio Sampaio Tubini

Civil

PROF. NORBERTO AUGUSTO JÚNIOR

Controle e Automação
Elétrica

E

Mecânica

ste trabalho de graduação consiste no projeto e construção de

um poste de iluminação para áreas de lazer, como jardins resi-

Metalúrgica

denciais, públicos e parques, totalmente auto-suficiente, isto é,
sem necessidade de energia elétrica como fonte de alimentação

Produção Mecânica

externa. Apenas se utiliza a radiação solar para seu funcionamento.

Química
Sanitária
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E

Administração de
Empresas

ste trabalho tem por objetivo mostrar a automação do pro-

cesso de jogar xadrez, ou seja, transportar um jogo de xadrez da
tela do computador para o realismo do tabuleiro de xadrez. Desenvolveu-se, então, uma interface homem-máquina para possibilitar

Engenharia

todo o realismo da partida, onde:
• sensores determinarão a posição das peças no tabuleiro,

Alimentos

• estas serão enviadas para o microcomputador,
• a jogada será e analisada pela engine e

Civil

• a resposta será enviada para o robô que executará a jogada.
Apontam-se os fatores pertinentes para a aquisição do robô

Controle e Automação

que executará a resposta do software, e os sensores do tabuleiro
que “transmitirão” a resposta do ser humano ao software. Des-

Elétrica
Mecânica

Ricardo Masatoshi Maeda

creve-se toda a interface de comunicação entre os diferentes siste-

Alexandre Pereira da Silva

mas (instrumentos e softwares) por meio de rotinas e programas.

Rafael Gustavo Guarda
PROF. SÉRGIO LUIS RABELO DE ALMEIDA

Metalúrgica

Ilustrações, desenhos e projetos permeiam o trabalho para o
correto desenvolvimento do sistema computacional, elétrico e
mecânico. Este trabalho pode servir como referência para o leitor

Produção Mecânica

que desejar automatizar e transformar um processo virtual em real
no campo do entretenimento.

Química
Sanitária
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E

ste projeto consiste no desenvolvimento de um Robô Móvel

Mecânica

guiado por um controle wireless, desde o projeto até sua construção para funcionamento. O robô tem a função de se locomover

Metalúrgica

conforme o comando dado pelo controlador; possui movimentos

Produção Mecânica

para frente e para trás, pode girar em torno de seu próprio eixo nos
sentidos horário e anti-horário. O robô estará disponível para a

Química

EEM – Escola de Engenharia Mauá a fim de serem viabilizados
projetos futuros de automação com seu uso.

Sanitária
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E

ste sistema foi desenvolvido para detectar e determinar a

Elétrica

e seqüências diferentes, este projeto utiliza uma rede neural artifi-

posição de uma fonte sonora. Especialmente em tempos de violên-

Mecânica
Metalúrgica

cial para resolver o desafio.

cia, o grande enfoque deste projeto foi a localização de disparos de

Uma das técnicas promissoras para a solução de problemas que

armas de fogo, para auxiliar as autoridades a encontrarem seus

podem ser resolvidos pela inteligência artificial são as Redes

atiradores.

Neurais Artificiais que podem ser compreendidas como sistemas

Para tanto foram necessários três aparelhos para amplificar e

que simulam o comportamento do cérebro humano; isso inclui

filtrar o som de modo que um microcontrolador pudesse manipular

Produção Mecânica

aprendizado por erros e realização de descobertas.

os três sinais recebidos, calcular as diferenças de tempo e se

Podem também serem caracterizadas como modelos baseados

comunicar com um computador.

Química

na estrutura neural biológica, embora uma rede neural artificial de

Com base no princípio físico de que um som emitido dentro de

grande porte possa ter apenas milhares de neurônios enquanto o

uma região rodeada por três microfones irá alcançá-los em tempos

Sanitária

cérebro de um mamífero pode chegar a bilhões.
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E

ste projeto contempla o desenvolvimento de um equipa-

mento destinado ao envase de fluidos aquosos diretamente no

Engenharia

frasco final do produto, de modo que o volume do fluido a ser
envasado e a velocidade de produção sejam programáveis.

Alimentos

Para encontrar uma solução viável, inteligente e ao encontro

Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

das necessidades do mercado, utilizaram-se diversas ferramentas

outra, o sistema de automação. Em primeiro lugar, estudou-se o

e estudos. Por meio de uma Pesquisa de Mercado, verificou-se que

melhor arranjo do mecanismo de quatro barras para permitir sua

o produto deveria ser destinado às indústrias de pequeno e médio

automação, e a solução encontrada foi um sistema de manivela-

portes, devido ao fato de as máquinas de menor custo e menor

biela com guias lineares nas barras principais. Com isso iniciaram-

porte serem rudimentares e máquinas com alta tecnologia apre-

se os cálculos com o objetivo de se selecionarem peças e compo-

sentarem alto custo. Todas as especificações da máquina, desde a

nentes mecânicos. A partir daí, foi possível selecionar o sistema de

precisão, aplicação, automação até os custos foram definidos de

automação ideal para a aplicação. Esse sistema contempla um

acordo com essa pesquisa.

Controlador Lógico Programável com interface homem-máquina

Com isso, desenvolveram-se diversas idéias e conceitos de

incorporada, um servomotor, um motor de passo. Para integrar

máquina, e levantaram-se várias informações sobre cada sistema,

esses equipamentos e consolidar a automação, desenvolveu-se o

tais como repetibilidade, custo de manutenção e projeto, versati-

hardware e software pertinentes.

lidade, limpeza e sanitização, entre outras. Depois disso, definiu-se

Concluída essa etapa, a máquina torna-se tecnicamente dimen-

um critério para selecionar a opção mais viável para o projeto, e

sionada, considerando a aplicação de fluidos newtonianos, porém

escolheu-se o mecanismo de quatro barras, por apresentar pontos

o conceito da máquina poderá ser estendido para qualquer seg-

positivos como: versatilidade, custo de manutenção e de compo-

mento de indústria, desde o alimentício, o cosmético, até farma-

nentes de reposição acessíveis.

cêutico e químico, sendo necessário um novo dimensionamento de
componentes para atender os requisitos específicos dessas novas

Com essa opção, o desenvolvimento do sistema foi dividido em

ÍNDICE

aplicações.

duas frentes: uma, o desenvolvimento do sistema mecânico, e a
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N

Elétrica

este trabalho busca-se mostrar que o curso de Controle e

Mecânica

Automação possibilita a interação de várias disciplinas, tais como:
Computação, Mecânica e Eletrônica, além da possibilidade de se

Metalúrgica

utilizarem os recursos existentes na Escola de Engenharia Mauá e
adicionar outros que possam servir de motivação para os novos

Produção Mecânica

engenheiros. Para atender todos os quesitos citados, decidiu-se
pela simulação de um Sistema de Manufatura Flexível, utilizando-

Química

se um robô e um sistema de visão que troquem informações entre
si e, assim, possam decidir os próximos passos da simulação.

Sanitária
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O

Alimentos

presente trabalho tem como objetivo o projeto e a constru-

ção de um manipulador robótico de três eixos cartesianos que visa

Civil

demonstrar uma aplicação de manipulação de materiais num
almoxarifado ou armazém, tornando este setor parte integrante de

Controle e Automação

um Sistema de Manufatura Flexível (FMS - Flexible Manufacturing

Elétrica

System).

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

A aplicação desse conceito num almoxarifado apresentava, até

A partir disso, pensou-se em se desenvolver uma aplicação que

pouco tempo atrás, um importante entrave que era a dificuldade de

demonstrasse uma solução para o problema. A aplicação proposta

manipulação e armazenagem de diversos tipos de materiais num

é um protótipo para a manipulação de caixas de CDs que poderão

mesmo almoxarifado, fazendo com que não fosse possível tornar

ser colocadas ou retiradas de um magazine que simula o almo-

esse setor tão flexível quanto desejado. A automação surgiu como

xarifado de uma grande loja ou locadora. Por meio de um software,

alternativa para melhorar as técnicas de manipulação, contribuindo

que faz o gerenciamento do almoxarifado e é utilizado como inter-

bastante para a criação de mecanismos que tornam a manipulação

face homem-máquina, o usuário poderá determinar a inclusão ou

e armazenagem uma tarefa mais simples e, ao mesmo tempo, mais

retirada de estoque de um determinado CD de sua preferência.

flexível.

Sanitária
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Engenharia
Alimentos

E

ste trabalho ilustra a implantação de um sistema que permite

Civil

o comando e a monitoração remota de um robô manipulador, por
WEB, com a utilização de um modelo de rede de computadores

Controle e Automação

amplamente difundida e de baixo custo. O modelo em questão
envolve o padrão Ethernet na camada de enlace e TCP/IP nas ca-

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

madas de transporte e rede, alcançando a camada de aplicação. O

um manipulador programável, modelo SCORBOT ER V Plus com

equipamento controlado é o manipulador Scorbot ER V Plus com

sua interface de controle e potência, utilizamos este como exemplo

seu controlador, ambos de propriedade da Escola de Engenharia

de aplicação.

Mauá, conectados a uma placa modelo eZ80Acclaim. Esta placa, de

Produção Mecânica
Química
Sanitária

A interface homem-máquina é conseguida com formulários

baixo custo, tem a finalidade especial de substituir um PC dedicado

HTML em conjunto com funções CGI providos por uma API (Appli-

ao equipamento, normalmente de alto custo.

cation Program Interface) da Zilog® no Kit de Desenvolvimento

Com essa proposta de solução pode-se aumentar a produ-

eZ80F91 (eZ80F910200ZCO), utilizado neste projeto. Qualquer

tividade desse equipamento, otimizando o retorno de investimento

computador e/ou terminal poderá ser o controlador do robô, desde

e retirando os profissionais especializados das regiões insalubres

que possua um cliente http-padrão (navegador Web) e conecti-

ou de maior perigo. Como a Escola de Engenharia Mauá já possui

vidade na rede.
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ainda, ao aluno a oportunidade de escolher áreas mais voltadas
para o seu campo de interesse pessoal e o momento de optar por

É

uma de suas quatro ênfases: Eletrotécnica, Computação, Telecomunicações e Eletrônica. Em todas elas há uma especialização

de conhecimento geral que a Engenharia Elétrica evolui

progressiva até seu final.

muito rapidamente. Suas criações permeiam nossas vidas e é

Engenharia
Alimentos

comum e compreensível que as pessoas nem se dêem conta disso;

Na última série há disciplinas planejadas para seu conteúdo ser

no entanto alguns minutos de séria reflexão tributam-lhe o devido

de acordo com as demandas mais urgentes do mercado de tra-

valor.

balho, nas necessidades dos alunos em suas iniciações profissionais e em Estágios Supervisionados. No caso do curso noturno,

É nesse contexto que se delineia o desafio do ensino da Enge-

essas disciplinas estão presentes nas duas últimas séries.

nharia: Como, num período de cinco ou seis anos, formar com

Civil

Aspectos importantes como trabalho em equipe são particu-

responsabilidade (e não apenas informar) um estudante para

Controle e Automação

larmente aprofundados com a realização do Trabalho de Gradua-

qualificá-lo a desempenhar atividades em área tão dinâmica?

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

A tentação de apresentar-lhe apenas as tecnologias mais recen-

ção, durante a última série do curso. As páginas seguintes mostram

tes resultaria em fracasso; o consenso dos educadores da área é

a variedade dos projetos aqui realizados que procuram reproduzir,

exatamente o de concentrar esforços em ensinar como raciocinar

ainda em ambiente acadêmico, as atividades de estudo e projetos

e organizar as idéias, como analisar problemas, como encaminhar

integrados, ordinariamente realizadas em equipe, tais como as

soluções criativas e como aprender continuamente por si próprio

encontradas com freqüência no ambiente profissional em que

antes de qualquer trabalho em equipe. Assim forma-se a base que

deverá ingressar o(a) profissional recém-formado(a).

dará sustentação para o exercício pleno da Engenharia.

Produção Mecânica
Química

A obtenção dessa base é o principal objetivo da Escola de

PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA

Engenharia Mauá. O seu curso de Engenharia Elétrica oferece,

Professor da Engenharia Elétrica

Sanitária
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N

este trabalho de graduação, objetivou-se estudar o compor-

Engenharia

tamento dos campos eletromagnéticos por meio de modelos numéricos.

Alimentos

As Teorias de Campos e Linhas de Transmissão são de fundamental importância para o entendimento do método TLM (TLM-

Civil

Transmission Line Matrix Method) e foram apresentadas neste
trabalho de forma detalhada. O estudo das equações de Maxwell

Controle e Automação

permitiu estabelecer analogias entre as equações de campo e de
linhas para aplicação direta no método.

Elétrica

Toda essa teoria foi aplicada objetivando-se a aplicação a um
método computacional, por meio de softwares para realizar as

Mecânica
Luciano Genaro

simulações da propagação das ondas ao longo do tempo.

Fabio de Sousa Biserra

Metalúrgica

Glauco Antonio Torres

Produção Mecânica

Diógenes Nomura Mantovi
PROF. MARCIO ANTONIO MATHIAS

Química

Este trabalho pretende abrir portas quando o assunto for Eletromagnetismo, facilitando o estudo do comportamento das ondas,
quais equações são estudadas, e como os resultados podem ser
vistos na prática, com o uso de softwares para visualização.

Sanitária

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
fechar

71

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

AUTOMAÇÃO DE PISCINA

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Rodrigo Goto
Sergio Fumio Sato
Marcio Uehara
Ricardo Goto

Engenharia
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Alimentos
Civil
Controle e Automação

E

studou-se o sistema de automação utilizado na indústria e em

Elétrica

outras aplicações, para criar uma piscina com correnteza controlada automaticamente de acordo com o ritmo do usuário. As velo-

Mecânica

cidades especificadas foram de 0,25 m/s até 2,5 m/s. Foram calcu-

Metalúrgica

ladas as dimensões da piscina, a potência do motor, a vazão do
motor-bomba e desenvolvido o pré -projeto de montagem do

Produção Mecânica

painel.
O sistema trabalha de modo satisfatório para pequenas varia-

Química

ções de velocidade e resposta lentas, e está limitado a 50% da
velocidade nominal do motor devido a problemas de aquecimento.

Sanitária
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Alimentos

PROF. GUSTAVO FELIPE PAOLILLO

Civil
Controle e Automação

S

Elétrica

eja por um acidente, trauma, doença ou por genética, a difi-

culdade da fala é objeto de estudo, em grande parte do profissional

Mecânica

da área biomédica (Fonoaudiologia), que em alguns diagnósticos
poderá contar com a implantação de aparelhos eletrônicos.

Metalúrgica

A proposta deste Trabalho de Graduação consistiu na confecção

Produção Mecânica

de um aparelho portátil, utilizando captação não invasiva do sinal,
fácil de operar e com autonomia de carga, que amplifica e trans-

Química

forma um sinal de voz fraco e rouco num sinal de aúdio inteligível
e num nível suficientemente alto para a compreensão do som.

Sanitária
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PROF. VALDIR MELERO JR.

Civil

E

Controle e Automação

ste trabalho retrata a elaboração de um controlador trisen-

soriado com capacidade de programação para veículos movidos a

Elétrica

Gás Natural Veicular (GNV). O projeto está baseado em um micro-

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

controlador, e, portanto vale-se de elaborações de conjunto de

trolador, e o software para computador pessoal, cuja função é a

hardware e software para a leitura de três variáveis de referência

configuração do dispositivo controlador que o torna adaptável a

para posterior atuação no sistema de fluxo de gás.

qualquer veículo que possua um sistema de injeção eletrônica.

Em termos de hardware, houve o desenvolvimento do circuito

Um dos objetivos desse desenvolvimento foi a preocupação em

elétrico e de uma placa de circuito impresso para a instalação do

se obter um produto aplicável ao mercado tanto no que tange à

controlador. A parte de software foi dividida entre o firmware, ou

parte funcional quanto ao custo. Os resultados obtidos foram

seja, a parte de software que compete à programação do microcon-

extremamente positivos.

Sanitária
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Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica
Mecânica

objetivo principal deste Trabalho de Graduação foi o de

móveis, e um computador central onde está instalado o software

tornar disponível, para empresas, um sistema que auxilie a manu-

que controla essas informações, emitindo diversos relatórios para

tenção dos veículos que constituem a sua frota, garantindo um

consulta sobre o estado atual de cada veículo.

bom desempenho desses automóveis.

Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

Cada módulo veicular possui um microcontrolador (PIC 16F628)

Além de serem beneficiadas com uma redução de custos mecâ-

que também é responsável pela transmissão dos dados para o

nicos, as empresas conseqüentemente obterão mais agilidade na

módulo central. Esta transmissão é feita por rádio-freqüência,

realização de tarefas que dependam exclusivamente desses auto-

sendo necessário todo um procedimento de sincronismo entre

móveis, facilitando um planejamento alternativo em caso de pro-

transmissor e receptor, visto que a comunicação é unidirecional. O

blemas.

software tem a facilidade de exibir os dados recolhidos tanto em

Neste sistema temos: os módulos veiculares, responsáveis pela

forma de gráfico quanto em forma de tabelas, além de possuir

aquisição, armazenamento e transmissão dos dados do veículo;

diversas opções de relatórios para facilitar a compreensão dessas

um módulo central, que recebe todas essas informações dos auto-

informações.
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A

proposta deste trabalho é a de gerenciar e controlar vários

terminais, que interagem com o PC, por meio do MASTER (com

Administração de
Empresas

feedback). Este controle tem atuação em diversas áreas, com várias
aplicações, podendo ser usado em indústrias, escolas e hospitais,
entre outros. Os terminais, com um teclado, um display e um PIC
são a interface entre o usuário e o PC. Quando o usuário digita um

Engenharia

determinado dado, este é guardado para ser transferido ao PC, que
contém o banco de dados. Essa transferência ocorre quando o

Alimentos

MASTER ativa o terminal. Então, o PC manda a confirmação. Esta
resposta pode ser vista no display do terminal e o usuário tem de

Civil

confirmá-la.
O MASTER será usado para comunicação serial (RS-232 com o

Paula Fernanda Oliveira

Controle e Automação

Ana Carolina Segantine Franco

Elétrica

Adriana Bonito
Daniel Delbuque Gamba

Mecânica

PROF. VALDIR MELERO JÚNIOR

PC e RS-485 com o terminal). O teclado e o display são conectados
ao microcontrolador de modo que, quando o usuário pressiona
uma tecla, o microcontrolador reconhece a tecla que o usuário está
pressionando e esta informação vai para o PC. Quando o PC manda
a resposta, o microcontrolador tem a função de mostrar a informação no display. O banco de dados contém todos os eventos que

Metalúrgica

ocorrem durante o processo de interação usuário/máquina. Esses

Produção Mecânica

eventos são armazenados com o registro do tempo em que ocorreram (com data e hora). Com esses dados é possível o controle do

Química

processo (rendimento, número de objetos produzidos, número de
usuários, número de erros, acidentes e outros).

Sanitária
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Engenharia
Alimentos
Civil

O

Controle e Automação

tema proposto como trabalho de graduação teve como

objetivos principais: estudar o funcionamento de um aparelho de

Elétrica

eletromiografia de superfície e obter conhecimento teórico e prático de como implementá-lo. Quando se alcançaram os objetivos,

Mecânica

propôs-se o protótipo de um eletromiógrafo de superfície (EMGS)
específico para o uso em clínicas e centros de fisioterapia.

Metalúrgica

Para tornar o estudo mais simples e objetivo, optou-se por
desmembrar o projeto em blocos distintos e, em seguida, obteve-

Produção Mecânica

se um sistema que forma o aparelho citado. Estudaram-se, implementaram-se e testaram-se: um bloco de ganho; um bloco de

Química

filtragem; um bloco para a conversão analógica digital (CAD) dos
sinais; uma programação para a aquisição dos sinais e controle da

Sanitária

conversão analógica digital; uma interface para o usuário e a
integração de todos esses elementos.

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
fechar

77

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

CEUN-IMT

LÍNGUA ELETRÔNICA
Administração de
Empresas

C

onsiderando a importância da qualidade no setor de ali-

mentos, a Língua Eletrônica tem por objetivo otimizar o processo
de controle de qualidade desse setor (e de outros setores) da

Engenharia

indústria. Composta por sensores (eletrodos), hardware e software,
a Língua Eletrônica analisa, utilizando uma base de dados forne-

Alimentos

cida por uma equipe de degustadores, para se saber se determinado produto está dentro ou fora dos padrões do mercado.

Civil

Neste projeto foram usados dois sensores – um pHmetro para
medir o pH do produto (correlacionado ao gosto ácido) e um sensor

Controle e Automação

para medir a quantidade de sódio no produto (correlacionado ao
gosto salgado). Nosso software, escrito em Visual Basic, foi capaz

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

de aceitar ou rejeitar amostras, utilizando para isso a base de dados

Rodrigo Leite Puglisi

mencionada. Um ponto importante a frisar neste projeto é o de que

Bruno Valeira Galfo

foi muito gratificante a possibilidade de troca de conhecimentos

Marcos Roberto Cappellini

entre o pessoal da Engenharia Eletrônica (cursada pelos inte-

PROF. JOSÉ CARLOS SOUZA JR.

grantes deste grupo) e os das Engenharias Química e de Alimentos.

PROF. VANDERLEI CUNHA PARRO

Produção Mecânica
Química
Sanitária
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Engenharia
Alimentos

E

ste projeto consistiu na evolução tecnológica de uma família

Civil

de monitores cardíacos multiparamétricos MX300, por meio da

Controle e Automação

substituição do LCD (Display de Cristal Líquido) monocromático
por LCD colorido e da porta RS-232 pela porta USB, criando a

Elétrica

família MX500. O microcontrolador AT89C55 (ATMEL) já utilizado
no MX300 foi mantido na família MX500, o que proporcionou a

Mecânica

manutenção da mesma placa de circuito impresso. A programação
do microcontrolador foi realizada em linguagem C, utilizando-se o

Metalúrgica

software compilador Keil µVision2. O componente FT-232BM da
fabricante FTDI foi utilizado na implementação da porta USB, o qual

Produção Mecânica

converte sinais RS-232 para USB.

Química

Também foi desenvolvido o software de comunicação com o PC
por meio da porta USB, que registrou os dados em tempo real.

Sanitária

Este trabalho contou com o patrocínio da empresa “Emai Transmai Equipamentos Hospitalares”, que forneceu equipamentos,
componentes e ferramentas necessárias ao desenvolvimento do
projeto. A empresa continuará desenvolvendo este projeto, para a
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Civil
Controle e Automação
Elétrica

E

ste trabalho de graduação consiste na integração, aplicação

Mecânica

e desenvolvimento de soluções em automação, utilizando-se interfaces gráficas por meio de um sistema SCADA (software para

Metalúrgica

gerenciamento de dados) e com a transmissão de dados em rede
sem fio (wireless) para monitoramento e controle de informações

Produção Mecânica

de processos.
A arquitetura apresentada é aplicável a diversas situações e

Química

finalidades, devido à sua flexibilidade, modularidade e facilidade

Sanitária

de implantação.
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O

Sistema de Segurança de Baixo Custo consiste numa central

que usa sinais enviados por sensores colocados estrategicamente
no ambiente para movimentar a câmera de vídeo, capturando as
imagens correspondentes, gravando-as automaticamente. O pro-

Engenharia

jeto é composto de três blocos independentes interligados entre si
por meio de linhas de energia.

Alimentos

O primeiro bloco consiste no Módulo-Escravo, constituído de
um microcontrolador interligado a um sensor previamente defi-

Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária
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do anel transmita o sinal.

nido, que pode ser um sensor infravermelho (movimento), de

O Módulo Central é constituído do microcontrolador PIC 16F877,

contato magnético, entre outros; este bloco fica localizado próximo

que no sistema aguarda a transmissão do código serial pelo mó-

ao local a ser monitorado.

dulo-escravo. Com esse código, ele é capaz de identificar qual

O segundo bloco é o Módulo Central, a parte mais importante

módulo-escravo enviou o sinal e posiciona a câmera exatamente

do sistema, onde está localizada a câmera, o microcontrolador

onde há a perturbação do ambiente. Ao mesmo tempo, o micro-

central que realiza o movimento da câmera e habilita a gravação.

controlador envia um sinal que aciona um vídeo e este inicia a

Este bloco é posicionado num local que possibilita um grande

gravação das imagens automaticamente.

alcance à câmera e difícil acesso a estranhos. O terceiro bloco é o

Para realizar o movimento da câmera, foram utilizados dois

Armazenamento de Imagens, cuja função é a de receber as ima-

motores de passo, com quatro bobinas cada, capaz de efetuar o

gens da câmera e armazená-las.

movimento de Pan& Tilt relativamente simples, o qual é totalmente

O Módulo-Escravo faz uso do microcontrolador PIC 16F84A,

automatizado e controlado pelo PIC 16F877. Como este microcon-

ligado a um sensor. É capaz de detectar um sinal de interrupção

trolador não produz corrente necessária para o motor de passo

desse sensor, ler um código associado a ele e enviá-lo através de

funcionar, foi feito um driver de potência para poder excitar as suas

uma transmissão serial para o microcontrolador localizado no

bobinas.

Módulo Central. Este bloco se repete quantas vezes forem neces-

O Armazenamento de Imagens é feito com o uso de relés. Exci-

sárias para o ambiente todo ser monitorado. O microcontrolador e

tados pelo microcontrolador do módulo central, pode-se fazer o

o sensor são ligados ao módulo central por uma rede em anel; se

acionamento automático dos comandos do vídeo para realizar a

a conexão de um lado for cortada, ainda é possível que o outro lado

gravação durante um tempo preestabelecido.
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Civil
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O

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

travamento eletrônico da quinta roda do caminhão é um

permitindo ou não o engate/desengate da carreta. O controle remo-

sistema de segurança que tem por objetivo assegurar o engate/

to dispõe de uma tecnologia similar à utilizada em portões automá-

desengate da carreta na origem e no destino para onde a carga

ticos, acrescido de um codificador, cujo código é variável e gera

deve ser transportada. Não é possível desengatá-la durante o

uma chave criptografada. Esse código é transmitido por rádio-fre-

percurso, a fim de dificultar e inibir o roubo da carga, a qual é o

qüência para o circuito localizado na quinta roda. Neste circuito, há

bem mais valioso para a transportadora. Este projeto visa a trans-

um receptor RF que recebe o código e o envia para um microcon-

portadoras de pequeno e médio portes e seguradoras, para garan-

trolador, o qual decodifica e compara o código, para saber se o con-

tia de maior segurança a seus clientes.

trole utilizado é aceito. Somente é válido o codificador e o micro-

O sistema funciona por meio de um controle remoto que, ao se

controlador que possuírem o mesmo código do fabricante. Se o

apertar o botão, envia um sinal para o circuito instalado na quinta

código recebido for válido, então o acionamento do pino solenóide

roda, acionando um pino solenóide que trava/destrava o aríete,

é permitido, o qual trava ou destrava a carreta no caminhão.
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SOLUÇÃO PARA CONTROLE POR TRANSPONDERS/TRANSCEPTORES

O

Administração de
Empresas

objetivo deste trabalho é a aplicação de um sistema que

utiliza um transceptor e um reader para a indicação e o controle de
velocidade de um automóvel em vias públicas ou em áreas demarcadas.
O projeto consiste na instalação de diversos transceptores ao

Engenharia

longo de uma via de grande circulação, configurados com velocidades que podem chegar a 120 km/h, e o reader - ligado a um

Alimentos

circuito que indica a velocidade em um display - acoplado ao painel
do automóvel, fazendo a comunicação entre os componentes por

Civil

meio de sinais de rádio-freqüência provenientes das antenas de RF
de alta freqüência (2,4GHz) acopladas aos dispositivos.

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

O sistema desenvolvido pode auxiliar empresas que tenham

Cibele Pereira Ignatti

frotas, empresas que tenham pátios com velocidade controlada e

Leandro Cassiotti Trevisan

até mesmo motoristas que queiram evitar contratempos com

Leandro Deixum Ramos

multas de trânsito. Uma aplicação futura seria a de fazer propa-

Leandro Brum T. dos Santos

ganda de alguns estabelecimentos próximos às vias onde o sis-

Rodrigo Hideto Prieto Sakata

tema for instalado ou usar esse sistema como uma alternativa ao

PROF. PLÍNIO FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES

tacógrafo.

Produção Mecânica

O projeto visa mais educar os motoristas desatentos, do que
realmente evitar que eles tenham seus carros multados por exces-

Química

so de velocidade.

Sanitária
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Fernando Tarcisio Formoso
Igor Vicente Moreno

Civil

PROF. ANTONIO SAVÉRIO RINCON MUNGIOLI

Controle e Automação
Elétrica

A

Mecânica

idéia central do presente projeto é a de utilizar uma infra-

estrutura existente, associada a tecnologias de baixo custo, com o

Metalúrgica

objetivo principal de minimizar a exclusão digital causada pela
revolução tecnológica que teve início na década de 1980.

Produção Mecânica

Apresentam-se instruções e orientações para a criação de uma
ONG (Organização Não Governamental) cuja finalidade seria a de

Química

implantar e administrar tal infra-estrutura.

Sanitária
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ste trabalho foi desenvolvido com o propósito de contribuir

Ainda se destacou a importância de se utilizar um padrão de

com um estudo que possa ser utilizado pelas empresas do setor de

comunicação, que utiliza protocolos abertos, que possibilitem a

energia elétrica na tomada de decisões de futuros investimentos de

padronização e interoperabilidade e a não dependência de um

automação de subestações. Realizou-se um estudo comparativo

único fornecedor, mas de todos os que atendam as normas, nos

entre as normas DNP3.0.0 e IEC 61850, em que se focaram os

sistemas de energia elétrica. Como resultado de todo o estudo,

seguintes tópicos: padronização, organização das normas técnicas,

pôde-se perceber que, atualmente, a norma de comunicação

grupos reguladores, interoperabilidade, implementações dispo-

DNP3.0.0 está com uma base instalada difundida bem maior que a

níveis, utilização das camadas do modelo OSI, configuração da

norma IEC 61850, devido ao seu tempo de estabelecimento em

camada de comunicação, sistemas de comunicação suportados,

mercado, fácil divulgação de materiais pelo seu grupo regulador

descrição da configuração dos dispositivos, semântica, sintaxe,

entre outras. A norma IEC 61850, porém, possui parâmetros téc-

utilização de hardware, formas de endereçamento, domínio de

nicos que atendem mais amplamente ao conceito de padronização

aplicação e principais coberturas.

e interoperabilidade, que é o principal objetivo dessas normas.
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Carlos Eduardo Rodrigues de Araujo
Carlos Alberto Cardoso Silva
André Ricardo Monteiro
Samuel Franco Augusto Lepique

Engenharia

PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA

Alimentos
Civil

E

ste projeto trata-se de uma Vídeo-Babá-Eletrônica, ou seja,

Controle e Automação

além da função de uma Babá Eletrônica convencional (existente no
mercado) que transmite as manifestações sonoras de um bebê a

Elétrica

pequenas distâncias, transmite também a imagem do bebê com o
som. Constitui-se por duas unidades: um transmissor com câmera

Mecânica

de video acoplada (unidade bebê) e um receptor com dispositivo
para reprodução de imagem. Este produto realiza medições de

Metalúrgica

temperatura e umidade relativa do ar as quais são transmitidas e

Produção Mecânica

ficam disponíveis no receptor.
Por se tratar de transmissão de imagem e voz sem fio (usando

Química

Rádio-Freqüência), este dispositivo também poderá ser utilizado
para outras aplicações, como monitoramento da criança no play-

Sanitária

ground, vigilância residencial etc. A mobilidade do produto permite
que as pessoas o utilizem de forma criativa para todas as atividades
em que seja necessária observação a distância, considerando os
limites impostos pela abrangência das especificações técnicas do

ÍNDICE

equipamento.
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Fernando Mello
Leonardo José Soares Magalhães

Alimentos

PROF. MARCELLO SEGGIARO NAZARETH

Civil
Controle e Automação

O

Elétrica

propósito deste trabalho de graduação é o de desenvolver

um sistema de telemetria para karts, de baixo custo e alta qua-

Mecânica

lidade.
O projeto foi dividido em três partes. A primeira é a captação de

Metalúrgica

dados por meio de sensores específicos e circuitos analógicos. A
segunda é a padronização e a digitalização dos dados analógicos

Produção Mecânica

e a transmissão dos dados digitais. A terceira e última parte está

Química

relacionada à recepção e ao tratamento do sinal recebido, utilizando-se um software proprietário desenvolvido.

Sanitária
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Thomas Alexander Semple
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Raphael Ramos Haddad
Pedro Henrique Friggi

Alimentos

PROF. JOSÉ CARLOS DE SOUSA JR.

Civil
Controle e Automação

N

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

este projeto foi desenvolvido um produto que permite ao

Se o usuário estiver interessado, poderá pausar o filme e visua-

usuário efetuar compras enquanto estiver assistindo a um vídeo

lizar os produtos; pode fazer o mesmo com o filme em andamento.

digital. O Trabalho de Graduação T.V. – Commerce englobou o de-

Foi desenvolvido um hardware que possibilita a navegação do

senvolvimento de um software, a ser executado num computador.

usuário. Esse hardware tem como seus principais componentes um

Este possibilitou a visualização de produtos, já catalogados. O

microcontrolador PIC, um sensor infra-vermelho, uma saída PS-2

usuário escolhe um arquivo de vídeo, no formato MPEG, entre as

para o micro e uma entrada PS-2 para o teclado. No final da imple-

opções disponíveis para o sistema. Ao assistir ao vídeo, aparecerá

mentação deste projeto, foram feitos testes de software e hardware.

um carrinho de compras no canto inferior direito da tela. Quando

Ao se observar a reação das pessoas na feira realizada na EEM,
foi possível constatar-se a aceitação do projeto pelo público.

este estiver verde, significa que há algum produto à venda.

Sanitária
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ENGENHARIA MECÂNICA
Administração de
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O

curso de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia

Mauá caracteriza-se por prover uma sólida formação básica de

Engenharia

caráter cientifico-tecnológica, para permitir ao futuro profissional
aprofundar-se em qualquer área da Engenharia Mecânica, caso

Alimentos

escolha a especialização como opção de carreira.

Civil

Ao mesmo tempo, desenvolve nos alunos uma formação generalista com forte enfoque em questões de gestão administrativa e

Controle e Automação

de interesse social e humano, sem se esquecer dos aspectos éticos
e de preservação ambiental no exercício da Engenharia.

Elétrica

O Curso de Engenharia Mecânica, embora um dos mais antigos
da Escola de Engenharia Mauá, está em processo constante de

Mecânica

renovação para acompanhar as necessidades de um mercado em
evolução.

Metalúrgica
Produção Mecânica

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordenador da Engenharia Mecânica e Metalúrgica

Química
Sanitária

ÍNDICE
VERSÃO EM INGLÊS
fechar

89

TRABALHOS DE
GRADUAÇÃO 2004

ANÁLISE DE ACABAMENTO SUPERFICIAL EM USINAGEM DE HIGH SPEED
CEUN-IMT

Administração de
Empresas
Eduardo Sella Roveri
Tiago Augusto Pill
PROF. MARCO STIPKOVIC FILHO

Engenharia
Alimentos
Civil
Controle e Automação

E

ste trabalho versa sobre o estudo de acabamento superficial

Elétrica

em usinagem de altíssima velocidade de corte, utilizando-se corpos
de prova de aço não tratados termicamente, usinados com ferra-

Mecânica

mentas de metal duro e material cerâmico.
Para estudar o acabamento superficial gerado por usinagem em

Metalúrgica

alta velocidade, foi medida a rugosidade da superfície usinada por
parâmetros de corte selecionados. A influência dos parâmetros foi

Produção Mecânica

avaliada. Observou-se a relação inversa da rugosidade com a

Química

dureza do material usinado com a presença de picos máximos na
faixa de 800 m/min a 1000 m/min para usinagem do aço SAE 1020

Sanitária

com pastilha de metal duro (CNMA 120408-KR), contrariando as
informações constantes na revisão bibliográfica.
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Alimentos

Giuseppe Antonio Pellaggi
PROF. PAULO DE LIMA BELISÁRIO

Civil
Controle e Automação
Elétrica

N

este trabalho tem-se o objetivo de desenvolver um modelo

Mecânica

matemático para análise térmica de fornos para indústria cerâmica.

Metalúrgica

O sistema de análise baseou-se no processo de queima da
cerâmica vermelha, num forno do tipo intermitente.

Produção Mecânica

As equações diferenciais em regime transitório foram resolvidas com o auxílio do software EES (Equation Engineering Solver)

Química

e se obtiveram, assim, as variações com o tempo das temperaturas
da carga, gás e paredes do forno.

Sanitária
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Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica

sistema que se apresenta neste trabalho consiste em uma

nova maneira de se dar um destino final aos pneus usados, que

Mecânica

não podem ser utilizados para rodar em veículos.
Essa “reciclagem” consiste em empurrar o pneu contra um

Metalúrgica

abrasivo que, no caso, é um rebolo. Esse contato reduz o pneu a
um pó bem fino que poderá ser utilizado em processos posteriores.

Produção Mecânica

A utilização desse pó pelo mercado depende de um estudo poste-

Química

rior, pois é o primeiro método em que o pneu inteiro vira pó: isso
inclui borracha, aço e nylon.

Sanitária

Atualmente existem alguns métodos de moagem de pneu, mas
este é totalmente novo, não existe tal sistema no mercado.
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Alimentos
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N

este trabalho apresentou-se um novo método de separação

Controle e Automação

do revestimento plástico em fios e cabos de cobre. Visou-se, posteriormente, o reaproveitamento desses materiais por reciclagem.

Elétrica

Essa separação foi realizada por força centrífuga e aquecimento

Mecânica

do material, um processo diferenciado dos encontrados no mercado.

Metalúrgica

Este trabalho representa uma contribuição para se oferecer uma
opção a mais de se separar o revestimento (PVC) do cobre em fios

Produção Mecânica

e cabos, de maneira que ambos não se misturem, o que, conseqüentemente, melhora a qualidade dos materiais reaproveitados e

Química

facilita o processo de reciclagem de ambos.
Inicialmente se abordou a importância da reciclagem nos dias

Sanitária

atuais, passou-se pelos processos de reciclagem existentes, o
esquema de construção do protótipo, e chegou-se aos cálculos
necessários para a montagem do protótipo, a montagem em si, os
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resultados, e à conclusão do trabalho.
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Engenharia

N

Alimentos

o presente trabalho, avaliou-se a viabilidade técnica e eco-

nômica da cogeração de energia, definindo-se as premissas para

Civil

que tal viabilidade exista, além de se demonstrarem as vantagens

Controle e Automação

da cogeração num mundo que busca cada vez mais a utilização
racional e eficiente de suas fontes de energia. Pode-se definir

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

cogeração como a produção simultânea e seqüencial de duas ou

o escolhido foi o gás, devido às suas vantagens econômicas e

mais formas de energia, a partir de uma única fonte.

ambientais.

O trabalho teve como base um estudo de caso, em que cinco

Após evidenciado o potencial de cogeração, foram coletados os

indústrias foram pré-avaliadas com uma metodologia preliminar,

dados da matriz energética para se definir a demanda-padrão da

que examina a relação entre as demandas de eletricidade e térmica

indústria. Essa demanda serviu como base para se definir o tipo de

assim como a temperatura necessária para o processo térmico, a

instalação de cogeração, assim como os equipamentos neces-

fim de se verificar se há potencial de cogeração ou não. A indústria

sários para se implantar a solução. Quanto à viabilidade econô-

que apresentou os índices mais próximos da faixa de viabilidade é

mica, foram utilizados três distintos métodos-padrão (Payback,

uma empresa do ramo químico, especializada na produção de em-

Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno) para orientar o

balagens flexíveis, na região metropolitana de São Paulo. Entre as

cliente quanto à decisão de se realizarem investimentos na aquisi-

opções de combustível existentes (biomassa, diesel e gás natural),

ção e instalação da solução desenvolvida.
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O

trabalho aqui desenvolvido é uma metodologia que se pro-

põe para maximizar as possibilidades de lucro, implantando-se um
sistema de custeio adequado às condições e necessidades da
empresa.

Engenharia

Com base nessa proposta, seguem-se duas linhas de pesquisa:
uma, pela hipótese na qual se admite ser possível ser empregada

Alimentos

na empresa que se assessora e outra, pelo método de custeio com
base em atividades.

Civil

Uma dessas metodologias utilizadas no projeto, o Custeio Baseado em Atividades, consiste na identificação e análise das ativi-

Controle e Automação

dades e na alocação de seus custos aos produtos fabricados pela

Elétrica
Mecânica

Robson Spehar Sullato

empresa. A outra metodologia consiste no rateio dos custos pelo

Fabio Bella

volume produzido no período analisado.
Neste estudo identificaram-se possibilidades de melhorias em

Otávio Luiz Nogueira de Castilho

Metalúrgica

Ricardo Henrique Pissardo

diversos setores do sistema produtivo da empresa, além de tornar-

PROF. DEMÉTRIO ELIE BARACAT

se uma ferramenta de grande valor para as tomadas de decisão, já
que nesta empresa não existia um método de custeio que possi-

Produção Mecânica

bilitasse uma adequada administração.

Química
Sanitária
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este trabalho abordam-se os efluentes geradores e seus

processos de lavagem e filtração. A localização geográfica das

tratamentos utilizados pela indústria do alumínio na produção do

usinas de tratamento, fusão redutora, fabricação e acabamento

metal com base no seu principal minério, a bauxita, e subseqüente

têm levado à evolução de procedimentos para o tratamento final

conversão em produtos acabados e, quando apropriados, os trata-

dos efluentes de cada processo. As regulamentações que versam

mentos químicos superficiais.

sobre o descarte dos diferentes tipos de efluentes variam de local

Uma ampla faixa de efluentes é produzida durante esses pro-

para local e mudam com os padrões de controle do meio ambiente

cessos, incluindo o mais volumoso de todos, uma lama vermelha

que são específicos para cada região. Portanto os processos utili-

alcalina, além de consideráveis volumes de água contaminada por

zados precisam estar em permanente revisão e desenvolvimento

óleo e emulsões de água em óleo, óleos minerais contaminados,

e, antes de se iniciarem as instalações, é necessário verificar com

água de enxágüe utilizada em tratamentos químicos superficiais e

as autoridades de controle local do meio ambiente para assegurar

soluções de tratamento consumidas. Além disso, são encontradas

de que o equipamento de controle selecionado está bem aceito e

quantidades relativamente pequenas de efluentes oriundos dos

dentro dos parâmetros especificados pela lei.
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MECANIZAÇÃO DO PROCESSO DE LAPIDAÇÃO DE VIDROS
CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Roberto Mendes Cutrupi
Jefferson Colantonio
Marcel Anderson Evola
Willian César da Silva
Sérgio Fernandes Costa

Engenharia

PROF. CARLOS OSCAR CORREA DE ALMEIDA FILHO

Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

ste trabalho refere-se ao estudo do desenvolvimento de um

equipamento que, por processo de usinagem, confere a vidros

Elétrica

características dimensionais e geométricas, lapidando suas arestas
utilizando como ferramenta abrasiva rebolos diamantados.

Mecânica

Por meio de um estudo preliminar das propriedades mecânicas
dos vidros, dos processos de retificação e dos tipos de rebolos,

Metalúrgica

pôde-se identificar a melhor maneira de projetar esse equipa-

Produção Mecânica

mento. Com os conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia
Mecânica, foi possível dimensionar os componentes, e o aplicativo

Química

Microstation foi utilizado para o desenho do projeto e seus componentes.

Sanitária

A metodologia PDCA foi adotada para garantir o alcance das
metas necessárias ao perfeito andamento das atividades do grupo.
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MOTOR 1,0 LITRO SOBREALIMENTADO MOVIDO
A GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Marcelo Augusto Gonçalves Fonseca
Heitor Teófilo Barbosa
Eduardo Danelutte

Engenharia

Fernando Fioretti Fernandes
PROF. JOSÉ ROBERTO AUGUSTO DE CAMPOS

Alimentos
Civil
Controle e Automação

N

o presente trabalho tem-se por objetivo propor a otimização

Elétrica

de um motor de 1,0 litro para atingir melhor desempenho com
tecnologias já desenvolvidas, como: turbocompressor, injeção

Mecânica

eletrônica de última geração e uso de gás natural veicular (GNV)
como combustível.

Metalúrgica

Montou-se uma proposta de desenvolvimento de um motor

Produção Mecânica

com 1,0 litro e alto desempenho, para ser aplicado em larga escala
em veículos populares, sem com isso se alterarem as caracterís-

Química

ticas originais de projeto do motor, ou houvesse o mínimo de alterações necessárias para que o desenvolvimento se torne atraente

Sanitária

do ponto de vista econômico. Espera-se, assim, não só melhorar a
motorização de veículos com acréscimo de potência, mas também
popularizar a utilização de turbocompressor e do GNV.
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OTIMIZAÇÃO DE UM SISTEMA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
CEUN-IMT

Rodrigo Tadeu Gonçalves Sanches

Administração de
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Rogério Maciel
Sérgio Ricardo Espada
André Biadola de Oliveira
PROF. ALFREDO MENDONÇA BERNARDINI

Engenharia
Alimentos
Civil

N

o presente trabalho teve-se como objetivo otimizar o sistema

Controle e Automação

de limpador de pára-brisa dos veículos compactos atuais, que
tradicionalmente utilizam o sistema convencional de braços e

Elétrica

palhetas paralelos, e buscar outras formas para o veículo Volkswagen FOX.

Mecânica

Para tal, cumpriram-se estas etapas: análise de deficiências;
análise do atendimento à legislação CONTRAN 463/73, que deter-

Metalúrgica

mina as áreas de visibilidade; desenvolvimento das propostas de
melhoria pelos sistemas de braços opostos, sistema de braço

Produção Mecânica

semipantográfico e do sistema de braço de comprimento variável;

Química

análise de custos das propostas; seleção da proposta para a confecção do protótipo. Por meio do protótipo verificaram-se os efeitos

Sanitária

das melhorias implantadas que podem ser exploradas em projetos
futuros, como a nova estilização do modelo FOX ou em outras
aplicações.
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PÓRTICO ARTICULADO MÓVEL PARA IÇAMENTO DE CARGAS
Administração de
Empresas

Engenharia

Daniel Amado Muraro
Maximiliano Renato Barros Karam

Alimentos

PROF. FRANCISCO BAQUES TUDELA

Civil
Controle e Automação
Elétrica

E

ste trabalho consiste no projeto e na construção de um protó-

Mecânica

tipo de um pórtico articulado móvel com capacidade de até 250 kg,
utilizando-se uma talha motorizada para levantamento de cargas

Metalúrgica

em fábricas e oficinas, tais como motores automotivos e elétricos.

Produção Mecânica

A principal finalidade deste projeto é o de oferecer um sistema
simples que permita uma armazenagem mais fácil, e ocupe um

Química

pequeno espaço quando estiver dobrado.

Sanitária
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PROCESSO CONVENCIONAL DE SECAGEM DE RESINA PET – CURVA
DE SECAGEM, CLASSIFICAÇÃO DA RESINA E ESTUDO ENERGÉTICO

CEUN-IMT

Administração de
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Eduardo Medina Castellaro
Daniela Crestan

Engenharia

Fábio Cristiano de Lima Andrade
PROF. JOSEPH YOUSSIF SAAB JR.

Alimentos
Civil
Controle e Automação

A

Elétrica

secagem da resina PET, grau garrafa, tema central deste tra-

balho, é uma etapa anterior ao processamento da resina em diver-

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

Sanitária

fases sólida e gasosa.

sas indústrias. O material foi especificamente escolhido para estu-

A revisão da bibliografia disponível revelou diversidade de reco-

do em função da sua elevada sensibilidade à umidade. A operação

mendações técnicas para os parâmetros de secagem de PET pelo

de secagem é necessária para que o material preserve suas pro-

processo convencional. No entanto ficou evidente uma carência de

priedades mecânicas durante a injeção para se obter a pré-forma.

dados empíricos básicos e gerais sobre a secagem do PET: não se

O objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise energética

encontrou uma classificação rigorosa do material, de Isotermas de

do processo convencional de secagem do PET. O processo con-

Química

série de fatores: pressão, temperatura, e concentração de água nas

Equilíbrio nem de Diagramas de Umidade e Temperatura.

vencional, o mais comum na indústria, consiste na secagem do

Em decorrência disso, o grupo contatou pesquisadores de ou-

material por meio de um fluxo de ar tratado, em circuito fechado,

tras Universidades e realizou experimentos para a classificação da

com reduzido ponto de orvalho. A operação é influenciada por uma

resina e compreensão do mecanismo de secagem.
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PROJETO E EXECUÇÃO DE BANCADA PARA DESENVOLVIMENTO
DE BOMBAS HIDRÁULICAS DE FLUXO

Administração de
Empresas

N

este trabalho objetiva-se projetar e construir uma bancada de

teste de bombas hidráulicas de fluxo. A bancada de teste de bombas hidráulicas de fluxo foi projetada atendendo-se os requisitos

Engenharia

da norma brasileira NBR_6397, regulamentadora de ensaios de
bombas de fluxo, com o objetivo de homologar a bancada e validar

Alimentos

as medições realizadas nos ensaios.
A bancada de teste de bombas hidráulicas de fluxo tem como

Civil

finalidade não só a de se explorarem os detalhes construtivos de

Controle e Automação

rotores, como sua geometria, ângulos de entrada e saída, acabamento superficial, estabilidade dimensional, mas também a de se

Elétrica

avaliar o impacto dessas variáveis no rendimento global do sis-

Mecânica
Metalúrgica

Cardos Eduardo Valentim

tema. Após o levantamento da curva da bomba e a avaliação dos

Manoel Escobedo Fernandez

impactos das variáveis testadas no rendimento global do sistema,

PROF. DOUGLAS LAURIA

é possível serem propostas ações de melhoria do seu projeto
hidráulico para maximizar o rendimento e oferecer às empresas
fabricantes de bombas hidráulicas de fluxo soluções que garantam

Produção Mecânica

qualidade e competitividade.

Química
Sanitária
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CEUN-IMT

REAPROVEITAMENTO DO EXCEDENTE ENERGÉTICO
DA DIVISÃO DE MOTORES E VEÍCULOS DO IMT

Administração de
Empresas

N

o desenvolvimento deste trabalho, estudou-se a viabilidade

de reaproveitamento da energia térmica desperdiçada na Divisão

Engenharia

de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, com base
no conceito de desenvolvimento sustentado. O estudo avalia o uso

Alimentos

da energia para aquecer a água da piscina da Escola de Engenharia
Mauá e aumentar o conforto para os usuários.

Civil

Para transferência dessa energia, foram necessários estudos de
trocadores de calor, tubulações, mecanismos de transmissão de

Controle e Automação

calor, bombeamento de fluidos e viabilidade econômica. Este
projeto apresentou possibilidade de implantação, com bons resul-

Elétrica

tados entre os esperados e, ao se compararem os seus custos com
os dos demais projetos referentes à mesma aplicação, este se

Mecânica
Metalúrgica

apresentou como a melhor opção. Os métodos de desenvolvi-

Marcelo Flaquer Rocha Pinto

mento do projeto são facilmente aplicáveis na indústria, onde a

Danilo Bueno Ori

necessidade de redução dos custos de operação e a preocupação

Produção Mecânica

Diego Abad Diaz
Diego Martins Garcia

com o meio ambiente são extremamente relevantes.

PROF. DEMÉTRIO ELIE BARACAT

Química
Sanitária
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Administração de
Empresas

N

este trabalho, buscou-se desenvolver um programa, em

linguagem VBA (Visual Basic for Application), para dimensiona-

Engenharia

mento térmico de trocadores de calor líquido-líquido do tipo cascotubos.

Alimentos

O equipamento foi dimensionado tomando-se como base as
propriedades físico-químicas dos fluídos e as características cons-

Civil

trutivas do equipamento, tais como: número de tubos, diâmetro

Controle e Automação

dos tubos, diâmetro da carcaça e comprimento do trocador.
Para se efetuar o dimensionamento térmico do trocador de calor

Elétrica

foi utilizado o método Bell-Delaware.
O trocador de calor deve ser capaz de efetuar a troca térmica

Mecânica
Metalúrgica

Ricardo Carvalho Lander

dentro dos limites de perda de carga e de permitir facilidade na

Marcelo Dias da Silva

manutenção, bem como um baixo custo de investimento.

Michael Maiwald Cordeiro

Produção Mecânica

O programa, além de realizar o dimensionamento térmico, pode

Reuri Moreira

gerar o modelo tridimensional do conjunto e o desenho 2D de cada

PROF. DEMÉTRIO ELIE BARACAT

uma das peças do trocador de calor.

Química
Sanitária
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SISTEMA PARA MONTAGEM DE BARRACAS EM UTILITÁRIOS

Administração de
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Edson de Almeida
Alexandre Sanches Zanini

Engenharia

Alexandre Massahiro Kondo
Marcell Mazzo

Alimentos

PROF. CÉSAR ABRAHAM FLORES CISNEROS

Civil
Controle e Automação
Elétrica

N

este trabalho apresentam-se algumas soluções para mon-

Mecânica

tagem de barracas em certos tipos de veículos utilitários usados no
comércio de rua. A segurança do usuário, ao armar a barraca, foi a

Metalúrgica

diretriz inicial na criação do produto básico aqui apresentado. No

Produção Mecânica

entanto o grupo objetivou outras vantagens, notadamente a velocidade na montagem, a facilitação da higiene na área de trabalho

Química

e, conseqüentemente, uma melhoria geral nos negócios do comerciante.

Sanitária
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ENGENHARIA METALÚRGICA

Administração de
Empresas

O
Engenharia

Curso de Engenharia Metalúrgica da Escola de Engenharia

Mauá fundamenta-se em desenvolver nos alunos uma visão totalizante e integrada da metalurgia para propiciar ao futuro enge-

Alimentos

nheiro ampla colocação no mercado de trabalho.
Caracteriza-se por uma formação básica sólida com ênfase no

Civil

aspecto conceitual que propicie uma visão abrangente e contínua,
direcionando a busca de uma constante adequação e atualização

Controle e Automação

do futuro profissional.
Norteado por essa visão, o Curso de Engenharia Metalúrgica

Elétrica

oferece atividades práticas que apóiem continuamente o aprendizado teórico com uma acentuada valorização não só dos aspectos

Mecânica

de gestão da Engenharia, mas também de interesse social e hu-

Metalúrgica

mano.

Produção Mecânica

PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordenador da Engenharia Mecânica e Metalúrgica

Química
Sanitária
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CEUN-IMT

Administração de
Empresas
Rafael Silva Garcia
Maria Paula de Souza Morganti

Engenharia

Daniel Pereira Guedes
PROF. RICARDO ALEXANDRE FEDELE

Alimentos
Civil
Controle e Automação

A

Elétrica

utilização de aços inoxidáveis vem aumentando nos últimos

anos, principalmente em atividades ligadas à indústria de papel/

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química

S32760, utilizando-se dois tipos de metal de adição: liga super
dúplex e liga de níquel.

celulose e naval/offshore, devido aos elevados valores de resistên-

Foram feitas soldagens pelos processos GTAW e SMAW (TIG e

cia mecânica, tenacidade e resistência à corrosão que essas ligas

eletrodo revestido), simulando-se condições reais de aplicação em

apresentam quando comparadas aos aços inox convencionais.

campo. Com as juntas soldadas, foram executados ensaios de

Mas, durante a soldagem, tais propriedades podem ser dete-

tração, dobramento, impacto Charpy V, dureza e susceptibilidade

rioradas. Devido aos ciclos térmicos de soldagem, fases secun-

à corrosão, conforme normas internacionais para qualificação de

dárias prejudiciais ao seu desempenho podem precipitar-se na

procedimentos de soldagem.

região da solda e/ou frações volumétricas de ferrita e austenita
podem estar fora do esperado.

Sanitária

Também foram avaliadas as características microestruturais por
microscopia óptica e eletrônica de varredura. Os resultados mos-

Neste trabalho objetivou-se estudar comparativamente as ca-

traram que ambos os metais de adição estudados podem ser

racterísticas mecânicas, microestruturais e de resistência à cor-

utilizados para a soldagem dos aços inox super dúplex. Entretanto

rosão de juntas soldadas em aço inoxidável super dúplex UNS

verificou-se maior confiabilidade na utilização da liga super dúplex.
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ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO MECÂNICA
Administração de
Empresas

C

omo organizador da produção de bens e serviços, o Enge-

nheiro de Produção Mecânica deve ser um profissional multidisciplinar, capaz de integrar sistemas que envolvem pessoas, má-

Engenharia

quinas, materiais e o meio ambiente.
Os trabalhos de Graduação desenvolvidos na habilitação de

Alimentos

Engenharia de Produção Mecânica refletem as tendências atuais

Civil

das diversas áreas do mercado produtivo brasileiro. Neste ano,
foram desenvolvidos trabalhos nas áreas de: Meio Ambiente,

Controle e Automação

Processos Industriais, Logística, Simulação da Manufatura, Finanças, Qualidade, Pesquisa Operacional, Projeto do Produto.

Elétrica

Os Trabalhos de Graduação são um termômetro da qualidade
dos Engenheiros formados pela Escola de Engenharia Mauá. Esses

Mecânica

trabalhos são o cumprimento da nossa missão: proporcionar para
a indústria brasileira profissionais competentes no projeto e gestão

Metalúrgica

dos diversos sistemas de produção.

Produção Mecânica
PROF. CIRO CORRÊA LEITE

Química

Coordenador do Trabalho de Graduação
de Engenharia de Produção Mecânica

Sanitária
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Mateus Sprenger da Mota
Gustavo Gindler Sergi
João Carlos Arantes de Brito Soares

Engenharia

Henrique Yoshio Kita
PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

Alimentos
Civil
Controle e Automação

O

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

tema proposto nesse trabalho é a análise preliminar de

de custo de uma companhia aérea e da evolução do market-share

exeqüibilidade econômica e financeira da expansão da operação

da empresa no período de tempo em estudo, calcularam-se – os

para o mercado sul-americano de uma empresa aérea brasileira

principais indicadores mercadológicos e financeiros de suporte à

com modelo de gestão low cost, low fare.

decisão de implantação ou não de um empreendimento.

Inicialmente, analisou-se a situação do mercado mundial e do se-

Por fim, desenvolveu-se uma ferramenta de análise de sensi-

tor no Brasil e no mundo, bem como suas tendências com o intuito

bilidade e apoio à decisão para determinar a variação dos resul-

de situar o leitor no contexto do desenvolvimento do trabalho e pro-

tados obtidos em função da alteração de um ou mais valores dos

piciar melhor compreensão da metodologia de análise proposta.

parâmetros utilizados na análise.

A análise propriamente dita baseou-se em técnicas qualitativas

Trata-se de um estudo de exeqüibilidade de ampliação da ope-

e quantitativas de análise de mercado, de risco e econômico-

ração de uma empresa aérea brasileira como forma de criação de

financeiras, buscando-se identificar as rotas mais adequadas para

valor empresarial, maior reconhecimento da marca no mercado e

o início da operação, eventuais riscos e, pela projeção da estrutura

estímulo a seus empregados.
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APLICAÇÃO DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES E DO QC-STORY
NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Administração de
Empresas

É

importante que as empresas estejam sempre buscando

novas medidas de aprimoramento, visando sempre à melhoria
contínua.
Este trabalho demonstra como duas importantes ferramentas

Engenharia

de melhoria contínua podem contribuir para o aumento da produtividade e da rentabilidade de uma empresa. As ferramentas utili-

Alimentos

zadas são a Teoria das Restrições (TOC) e o ciclo PDCA (conhecido
no Japão como QC-STORY).

Civil

Essas ferramentas são exploradas e detalhadas por meio de

Controle e Automação

uma revisão bibliográfica e a implantação, por meio de um estudo
de caso numa empresa que produz registros, que são os compo-

Elétrica

nentes responsáveis por controlar o fluxo de gás nas bocas de um
Leonardo Guimarães Cruz Patrício

Mecânica

Renato ChapChap

Metalúrgica
Produção Mecânica

fogão.
Após a implantação dessas ferramentas em conjunto, a em-

Luiz Felipe Allegretti Barreto

presa do estudo de caso aumentou sua produtividade em 10,27%

Tiago Gabriel Maluly

e seus lucros em 83,2%, superando a meta inicialmente sugerida

PROF. ROBERTO GIRO MOORI

pela empresa. Mesmo com os objetivos alcançados, ainda será
feita uma proposta de continuação deste trabalho envolvendo uma

Química

análise de viabilidade econômica para a aquisição de novos recursos.

Sanitária
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E PRODUÇÃO MAIS LIMPA NA ÁREA DE PINTURA
DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
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Administração de
Empresas

Rafael Pavan Lara
Luci Takiuchi
Eduardo Massaru Kono
Felipe Mineti Sanches

Engenharia

PROF. CLEBER EDUARDO LORENZI

Alimentos

A

Civil

Crise do Petróleo na década de 1970, a abertura de mercado

do governo Collor e a ascensão japonesa forçaram as indústrias

Controle e Automação

automobilísticas brasileiras a buscar uma filosofia alternativa de
produção de automóveis. A Produção em Massa criada por Henry

Elétrica

Ford na década de 1920 evoluiu para um Sistema de Produção

Mecânica

Enxuta, desenvolvida na Toyota por Taiichi Ohno com o objetivo de

atual e, conseqüentemente, obtiveram-se melhorias relacionadas

eliminar desperdícios, elevar o nível de qualidade do produto e

à Produção Mais Limpa.
A principal metodologia utilizada no trabalho foi o Mapeamento

priorizar as necessidades do cliente.

Metalúrgica
Produção Mecânica

A planta Anchieta da Volkswagen, o maior símbolo da produção

do Fluxo de Valor, no qual se desenharam os Mapas do Estado

em massa no país, não acompanhou essa evolução arquitetada

Atual, retratando a situação atual da empresa. Propuseram-se

a

Química
Sanitária

pela Toyota no cenário pós-guerra (2. Guerra Mundial), entretanto

melhorias e, então, foi possível desenhar o Mapa do Estado Futuro.

recentemente a empresa vem investindo na implantação dessa

Como resultados das melhorias propostas obteve-se redução de

filosofia. O trabalho focou a área de pintura na empresa, com a

27% do lead time, 33% do tempo que não agrega valor, 96% no

análise dos benefícios da implantação do Sistema Toyota de Pro-

consumo de tinta e solvente e no custo de trocas de cores, e 64%

dução - mais conhecido como Produção Enxuta - frente ao sistema

no consumo de energia elétrica.
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AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
VAREJISTA DO SETOR DE VESTUÁRIO

Administração de
Empresas

N

este trabalho analisou-se todo o processo de recebimento

num centro de distribuição de uma empresa varejista do setor de
vestuário, com o objetivo de encontrar os fatores que influenciam

Engenharia

no tempo de permanência de suas mercadorias. Para tanto, foram
estudados os setores que pertencem à área de recebimento: por-

Alimentos

taria, doca de recebimento, laboratório, inspeção, processo em
mesa e suspenso.

Civil

Devido à diversidade de itens que passam pelo CD, eles foram

Controle e Automação

agrupados em famílias, de acordo com o tipo de manuseio, volume, peso e fluxo. A priorização das famílias a serem estudadas foi

Elétrica

baseada no faturamento e volume de recebimento delas em 2003.

Mecânica
Metalúrgica

Carolina de Faria Pinezi

Foi realizada uma coleta de dados de cada família (tempos das

Ana Carolina Milanese Sorbo

atividades micros de cada setor) e, com base neles, foram identi-

Marina Penachio Caldas

ficados os setores e atividades-gargalo.
Esses dados foram simulados no software ARENA 5.0 e anali-

Liliana Venturoli Zanini

Produção Mecânica

PROF. PIERRE MATIAS DA SILVA

sados estatisticamente com o software MINITAB, possibilitando
validar os tempos encontrados e auxiliar a percepção de vinte e

Química

uma melhorias.

Sanitária
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ESTUDO LOGÍSTICO DE ABASTECIMENTO DE REFEIÇÕES
PARA AS AERONAVES DAS COMPANHIAS AÉREAS

Administração de
Empresas

E

sse trabalho, realizado na LSG Sky Chefs, uma das maiores

empresas de Catering Aéreo do mundo (fornecimento de refeições
para aeronaves de companhias aéreas), tem como objetivo reduzir

Engenharia

os custos na área de triagem, diminuindo o tempo de uso das
máquinas, realizando um melhor seqüenciamento das atividades.

Alimentos

A área de triagem é responsável pelo descarte dos restos de
alimentos, higienização dos diversos utensílios que compõem a

Civil

cozinha da aeronave e limpeza dos trolleys. Fornece esses materiais para o abastecimento e posterior envio para as aeronaves,

Controle e Automação

para sua utilização durante o próximo vôo.
Como metodologia, foi utilizado o levantamento e a análise de

Elétrica

dados, com base em visitas técnicas, entrevistas, levantamento
bibliográfico, levantamento e análise da cadeia produtiva da área

Mecânica

de triagem e reuniões de orientação.

Metalúrgica

Como resultado, obteve-se a Planilha de Seqüenciamentosemana, apenas tendo de ser confirmados os horários de chegadas
dos vôos. Com essa planilha, foi possível reduzir os custos diretos

Química

da área de triagem entre 18,3 e 25,2%.

Sanitária
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Padrão, que pode ser utilizada pela empresa em qualquer dia da

Produção Mecânica

Paulo Fernando Santana M. Souza
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ESTUDO LOGÍSTICO DO PRODUTO ARIEL LÍQUIDO COM FOCO
NOS CUSTOS DE ESTOCAGEM E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS

Administração de
Empresas

E

ste trabalho tem como objetivo mostrar a aplicabilidade das

ferramentas de Lote Econômico de Compra (LEC) e de Estoque de

Engenharia

Segurança (ES) voltadas à redução de custos referentes à logística
dos materiais de embalagem do produto Ariel Líquido, produzidos

Alimentos

pela empresa Procter & Gamble e envasados pela empresa terceira
Provider.

Civil

O cálculo do Lote Econômico de Compra (LEC) busca determinar a quantidade ótima de itens a serem adquiridos por vez,

Controle e Automação

equacionando as variáveis de custo de processamento de pedido
e de manutenção de estoques. Por sua vez, o cálculo de Estoque

Elétrica

de Segurança (ES) determina a quantidade mínima a ser mantida

Mecânica

em estoque para atender o nível de serviço desejado pela empresa,
Ricardo dos Santos Costa

minimizando seus custos de manutenção de estoque.

Metalúrgica
Produção Mecânica

Com a aplicação dessas ferramentas, foi possível a redução dos

Ricardo dos Reis Pereira

níveis médios de inventário e de uma conseqüente redução dos

Thiago Garcia Gomes

custos logísticos envolvidos, garantindo-se um aumento da confiabilidade dos estoques.

Química
Sanitária
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GESTÃO OPERACIONAL POR MEIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
PARA UMA EMPRESA DE LOGÍSTICA
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Administração de
Empresas
Paulo Henrique Bueno Garcia
Thomaz Marchesi Camanho
André Gandelman

Engenharia

Adrian Valério Abate
PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

Alimentos
Civil
Controle e Automação

N

Elétrica

este projeto fez-se uma análise geral do comportamento de

uma pequena empresa atuante num ramo logístico altamente

Mecânica

competitivo que exige características como rapidez, agilidade e
atendimento diferenciado para os clientes. Tendo em vista a neces-

Metalúrgica

sidade de se oferecer um serviço de alta qualidade, foi levantada a
situação em que a empresa se encontra, o comportamento de

Produção Mecânica

alguns concorrentes e a identificação de possíveis melhorias.
Para atender os quesitos citados e ao mesmo tempo adequar as

Química

despesas, foram sugeridos indicadores de desempenho que refletem a situação da empresa e auxiliam sua gestão. Além disso,

Sanitária

foram identificadas novas oportunidades em que o serviço oferecido pela empresa poderia ser aplicado.
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O FLUXO DE CLIENTES NO MERCADO DE VAREJO
COMO UMA FERRAMENTA DE MELHORIA DO NEGÓCIO

Administração de
Empresas

P

artindo do pressuposto da existência de um sistema de traffic

count (controle do fluxo de pessoas), o presente trabalho teve
como objetivo principal a especificação funcional de um software

Engenharia

e a construção de um protótipo que utiliza indicadores do mercado
de varejo para auxiliar a tomada de decisão e planejamento estra-

Alimentos

tégico pelos seus gestores.
O software baseia-se em informações coletadas de um sensor

Civil

posicionado na entrada dos estabelecimentos que contabiliza o
fluxo de clientes. Com essas e outras informações, além das confi-

Controle e Automação

gurações específicas de cada loja, os dados são tratados para que
sejam gerados relatórios por períodos selecionados pelo usuário.

Elétrica

O grande diferencial do sistema é a possibilidade de compa-

Érika Guliach

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

Edson Henrique Espíndola Júnior

ração de várias situações similares em diferentes períodos de

Érika Naomi Koga

tempo e a verificação de que se houver qualquer alteração nessas

Gustavo Branco Jorge

situações ela provocará algum efeito posterior nos indicadores

PROF. LEONARDO CHWIF

utilizados.
Espera-se que este trabalho contribua para o gerenciamento do
varejo e melhoria das condições de decisão e planejamento nos

Química

estabelecimentos.

Sanitária
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PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO
NA ESTRUTIOCULTURA

Administração de
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A

estrutiocultura dedica-se à criação e comercialização de

avestruzes. Com a crescente preocupação de parte da população

Engenharia

mundial por uma alimentação mais saudável, a procura por produtos advindos do avestruz encontra-se em crescimento. À medida

Alimentos

que essa procura aumenta, é necessário um planejamento do
transporte, estocagem e distribuição desses produtos. Nesse as-

Civil

pecto, neste trabalho procura-se prever as futuras demandas pelos
produtos do avestruz e melhores práticas para sua distribuição.

Controle e Automação

Fez-se um estudo de todas as peculiaridades do avestruz, suas
características físicas, sua produtividade, modelos de criação e os

Elétrica

principais produtos obtidos e comercializados. Com a utilização de
um modelo matemático de programação linear, fez-se uma compa-

Mecânica

ração entre o modelo logístico utilizado atualmente e o modelo

Metalúrgica

proposto no trabalho. Buscou-se determinar as quantidades de
animais a serem transportados entre criadores, abatedouros, cen-

Produção Mecânica

tros de distribuição e clientes, para avaliar o custo total dessa

Patrick Belliero Martini
Eduardo Rabe
PROF. FLÁVIO D’ANGELO PEREIRA DA SILVA

cadeia logística e melhorar o nível de serviço.

Química
Sanitária
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Marcelo dos Santos Brentari
Fernando Miranda Rosa Torres
Felipe de Camargo Guidi

Engenharia

Daniel Paulo Gava
PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

Alimentos
Civil
Controle e Automação

E

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

ste estudo busca inserir uma empresa atuante no ramo agro-

O estudo desenvolveu-se com pesquisas e investigações em

industrial, no setor de mineração, por meio da diversificação de

ambos os mercados, clientes atuais e futuros e concorrentes. Veri-

seus produtos. Além do fato de ser diretamente influenciada pelos

ficou-se ainda a capacidade de suprir uma nova demanda, que ocu-

fatores climáticos, a agroindústria possui um grande número de

pará a atual ociosidade de produção gerada pela situação do mer-

fabricantes. Oferecer produtos inovadores e de qualidade são a

cado agroindustrial. Com a utilização de técnicas da Engenharia de

saída para o sucesso neste mercado.

Produção, foi identificada a parcela de melhor potencial de merca-

Neste aspecto, a empresa em foco não tem obtido bons resul-

do a ser colocada como meta estratégica preliminar para a empre-

tados em manter uma parcela de mercado condizente com suas

sa, onde estão definidos os principais minérios e suas localidades.

expectativas. A alternativa de diversificar sua atuação é uma opor-

Ao final do estudo foram propostas melhorias no setor pro-

tunidade de incrementar as vendas, pois tanto o mercado atual

dutivo e de marketing, para que a empresa possa estar mais bem

como o novo mercado utilizam equipamentos e acessórios simila-

adaptada para atender quantidades e prazos, e oferecer serviços e

res e que podem ser produzidos pela empresa.

produtos com qualidade e durabilidade.
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RACIONALIZAÇÃO DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

CEUN-IMT

O

Administração de
Empresas

objetivo deste trabalho foi o de racionalizar a embalagem

secundária de produtos de higiene e limpeza. O benefício que se
buscou alcançar foi a otimização do custo final do produto, preservando integralmente sua qualidade.

Engenharia

Para desenvolver este trabalho, foram utilizadas algumas técnicas de metodologia de pesquisas descritas num capitulo especial

Alimentos

para esse fim. Em relação aos objetivos estabelecidos, foi utilizada
a pesquisa exploratória por não terem sido localizadas análises

Civil

sobre esse tipo de implantação.
O principal resultado obtido foi a substituição da embalagem

Controle e Automação

coletiva por um composto de separadores envolto por um filme de
polietileno termo-encolhível, que gerou uma redução no custo de

Elétrica

Matheus Demetrescu
Renato Calorio Torres Pereira

Mecânica

Camila La Femina Branco
Rodrigo Duarte Abud

Metalúrgica

PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

Produção Mecânica

materiais de embalagem secundária de 32,63% no preço final do
produto.
O propósito definido no trabalho foi alcançado, bem como
cumprido todo o planejamento elaborado. A alternativa apresentada no final deste projeto possui grande potencial de ser
implementada; ainda, no entendimento da equipe do projeto, este
pode ser estendido a inúmeras outras aplicações de embalagens

Química

coletivas.

Sanitária
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REDUÇÃO NO CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO FÍSICA DE UMA EMPRESA DE
MÉDIO PORTE COM BASE NO USO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Administração de
Empresas

E

ste trabalho visa reduzir os custos de distribuição física da

empresa Santa Maria, e tem como objetivo secundário reverter a
economia gerada em projetos que possibilitem a elevação do nível

Engenharia

de serviço prestado pela empresa.
A proposta em si consiste em transferir o atendimento aos

Alimentos

clientes, localizados em cidades próximas de São Paulo, da matriz

Civil

em Ituverava para o Centro de Distribuição, localizado na capital
paulista.

Controle e Automação

Para a viabilização desse projeto, estudou-se a capacidade do
caminhão e de atendimento, de modo que a ociosidade do trans-

Elétrica

porte fosse reduzida. O Método da Varredura foi utilizado para a

Mecânica
Metalúrgica

Luiz de Branco Neto

formação de novas rotas, e a roteirização destas foi feita de modo

Fernanda de Carvalho Kozma

que atendesse todos os clientes com o menor custo possível e sem

André Rodrigues Piovesani

redução do nível de serviço prestado.
No final, embora o sistema proposto atingisse suas metas

Juliana Santos Lian

Produção Mecânica

PROF. DAVID GARCIA PENOF

iniciais, ele otimizou e reduziu os custos de distribuição física em
3,47% e propiciou a geração de uma economia anual estimada em

Química

R$ 59.878,80.

Sanitária
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REESTRUTURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO
FLEXÍVEL NUMA INDÚSTRIA DE MÉDIO PORTE

Administração de
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Q

ual a margem de ganho real que se pode esperar com a

otimização de uma linha de produção?
Muitos livros descrevem ganhos estimados com a otimização

Engenharia

de uma linha de produção, porém poucos expõem trabalhos prá-

Alimentos

impossível a análise e aplicação de todas elas de uma vez, prin-

ticos. Devido ao grande número de ferramentas existentes, fica
cipalmente porque a aplicação deve ser feita esperando-se resultados em longo prazo. Mas isso não significa que não podem ser

Civil

encontrados resultados rápidos e satisfatórios.

Controle e Automação

Dessa maneira, desenvolveu-se um estudo de caso com a aplicação, numa indústria de médio porte, conceitos da Teoria das

Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

Restrições, estudo de layout e Just in Time, a fim de se exporem as

Thiago de Sá e Benevides Pasqua

vantagens dessas ferramentas e os resultados da aplicação destas.

Bruno Leoni Piccolo

Conseguiu-se, como resultado final, uma redução de 33,86% no

João Ricardo Alves

tempo da restrição, o que acarretou um aumento de 15,63% no

Michel Cury Chain

faturamento global da empresa. Também conseguiu-se uma redu-

PROF. MARCO ANTONIO MADUREIRA

ção de tempo de transporte entre processos e menor desperdício

Produção Mecânica

de materiais (2,5 t/ano de massa de modelar e 4,2 t/ano de massa

Química

Biscuit), além de possibilitar aos operários um melhor ambiente de
trabalho.

Sanitária
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Thiago Bazzo
Ernesto Milanese Filho
Tiago Cuba dos Santos Mamede
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Engenharia
Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

ste trabalho avalia a viabilidade técnica, econômica e finan-

ceira de uma microcervejaria localizada no interior do Estado de

Elétrica

São Paulo. O trabalho está estruturado em quatro grandes campos

Mecânica

de estudos: o plano de marketing, o plano de produção, o plano
organizacional e o plano financeiro. O público-alvo da empresa são

Metalúrgica

as pessoas dispostas a pagar mais caro por melhores produtos e
que, em contrapartida, exigem serviços de melhor qualidade,

Produção Mecânica

ocupando, assim, uma lacuna deixada pelas grandes empresas.
Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade do negócio

Química

com retorno do capital investido a partir do terceiro ano. Para
demonstrar a robustez do projeto de negocio são feitas simulações

Sanitária

para determinar o impacto causado pela entrada de novos concorrentes durante o horizonte de estudo.
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ENGENHARIA QUÍMICA

Dentre os diversos campos de atuação, destaca-se a indústria

CEUN-IMT

química, com suas múltiplas derivações: petroquímica, especialidades químicas, polímeros, combustíveis, gases industriais, tintas

A

e vernizes, pigmentos e corantes, celulose e papel, vidro, cerâmica,
Engenharia Química trata dos processos industriais que

cimento, fertilizantes e produtos químicos em geral, para citar

envolvem alterações de composição química ou do estado físico ou

algumas. Outro campo também muito vasto e de grande impor-

energético de matérias-primas, com vista à obtenção de produtos

tância para o Engenheiro Químico é o da indústria de alimentos.

essenciais à sociedade. Com o desenvolvimento da indústria petro-

Nas últimas décadas, o Engenheiro Químico também passou a

química no início do século XX, a Engenharia Química firmou-se

destacar-se na área do meio ambiente, desenvolvendo tecnologias

Engenharia

como uma especialização da engenharia e, desde então, vem

para o controle da poluição, da biotecnologia, ampliando a diver-

contribuindo com avanços tecnológicos nas áreas dos processos

sidade de processos fermentativos e enzimáticos em níveis nunca

Alimentos

químicos industriais, dos novos materiais, das novas fontes de

imaginados, e da tecnologia de materiais, contribuindo com a cria-

energia e de seu uso racional e de soluções para a preservação e

ção e produção de novos produtos poliméricos e cerâmicos.

Administração de
Empresas

recuperação do meio ambiente.

Civil
Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
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A concepção, operação sob controle e a gestão de processos

O Engenheiro Químico é um profissional preparado para pro-

industriais, como os indicados, requerem do engenheiro o desen-

jetar, conduzir, controlar e gerir processos industriais, tendo sem-

volvimento da capacidade de compreender, conceber, operar e

pre como objetivo otimizar a qualidade dos produtos e a produ-

gerir os equipamentos envolvidos, além de conhecer e saber con-

tividade dos processos, levando em conta a segurança operacional

trolar as interações do processo e dos equipamentos com o meio

e a correta disposição dos efluentes. Além disso, pode atuar tanto

ambiente e as pessoas.

na busca de novas aplicações para produtos existentes e de solu-

Para dar conta dos desafios profissionais, o Engenheiro Químico

ções para o aproveitamento de resíduos em geral, quanto na pes-

recebe um preparo acadêmico com grande grau de exigência,

quisa e desenvolvimento de novos produtos ou processos. Por fim,

dividido em conteúdos básicos, profissionalizantes e comple-

as áreas de marketing industrial e de vendas técnicas podem tam-

mentares. Os fundamentos científicos para a formação do enge-

bém receber valiosa contribuição do Engenheiro Químico. Embora

nheiro incluem o estudo de matemática superior, física, química,

seja preparado tipicamente para o ambiente industrial, para lidar

desenho, computação e ciências do meio ambiente. O preparo para

com produtos químicos e equipamentos, esse profissional também

o mundo profissional dá-se com o estudo de conteúdos como

pode atuar em empresas de consultoria e projetos, laboratórios,

mecânica, eletricidade e resistência dos materiais; com conteúdos

institutos de pesquisa, órgãos governamentais e em universidades.

dirigidos para a área da química, como química orgânica, físico-
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química e análises químicas além de assuntos específicos para a

de apresentações orais e públicas. Ao final, o trabalho é exibido à

formação em Engenharia Química. Entre os últimos, que caracte-

comunidade por meio de uma exposição específica para tal, deno-

rizam essa especialidade, constam termodinâmica dos processos

minada Eureka. Para essa ocasião, o grupo deve preparar um

químicos, fenômenos de transporte, operações unitárias, reatores

pôster, com o resumo do trabalho. O relatório final do projeto,

químicos, modelagem e controle de processos e, como habilidade-

elaborado segundo normas técnicas, é apresentado a uma banca

síntese, exige-se dele um projeto de processos e da indústria

de professores para avaliação e, uma vez aprovado, é incorporado

química.

ao acervo da biblioteca da Instituição.

Os conteúdos complementares incluem temas humanísticos,

A atividade é muito bem recebida pela maioria dos alunos, que

como: Economia, Administração de Empresas, Ética e Legislação,

a aproveita para expressar para a sociedade a visão do estudante

assuntos fundamentais para a participação do Engenheiro na vida

sobre a importância da profissão escolhida.

corporativa. Como se vê, o ensino da Engenharia Química é emi-

Assim, os temas dos trabalhos indicam áreas relevantes, de

nentemente multidisciplinar, constituído de uma formação que

diversos prismas, nas quais há, atualmente, grandes avanços

abre excelentes perspectivas profissionais aos graduados.

tecnológicos, como: desenvolvimento de novos materiais, novas

Ao final do curso, o Trabalho de Graduação oferece a oportu-

aplicações, proteção e despoluição do meio ambiente e green

nidade de articular, sintetizar e integrar conhecimentos e habi-

chemistry, entre outras. Alguns trabalhos chegam não só a atingir

lidades adquiridos durante o processo de aprendizagem. Sua

níveis de excelência tal que são apresentados em Congressos e

realização é prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os

publicados em revistas científicas, mas também a gerar patentes.

cursos de Engenharia, constituindo-se numa atividade obrigatória.

Como resultado final do processo, verifica-se a satisfação da

As estratégias usadas para alcançar os objetivos incluem o desen-

comunidade acadêmica e, principalmente, do aluno, em perceber

volvimento de temas propostos por grupos de trabalho, consti-

que os objetivos pedagógicos foram atingidos: conhecimentos

tuídos de dois até cinco alunos, mais o professor orientador. Os

foram integrados e habilidades foram consolidadas. Um jovem

tipos de trabalho podem pertencer a uma das seguintes cinco

está pronto para iniciar, como profissional, sua contínua contri-

categorias: pesquisa acadêmica, desenvolvimento tecnológico,

buição para o desenvolvimento tecnológico do país.

estudo de caso, estudo de viabilidade técnico-econômica e estudo

Sanitária

sobre o estado-da-arte. Uma vez escolhido o assunto, o grupo

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI

desenvolve um projeto do trabalho, que é acompanhado por meio

Coordenador da Engenharia Química e de Alimentos
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Alimentos
Civil

E

Controle e Automação

ste trabalho foi desenvolvido com base em estudos e apli-

cações feitas pela Refinaria de Capuava – RECAP. A RECAP é uma

Elétrica

refinaria que utiliza um grande volume de vapor para suas operações. Devido a isso, as caldeiras de geração de vapor devem

Mecânica

estar trabalhando adequadamente para que a refinaria não tenha

Metalúrgica

de parar de produzir; a água de alimentação das caldeiras de vapor
deve receber um tratamento adequado.

Produção Mecânica

Por isso, optou-se, neste trabalho, por um estudo de viabilização entre duas tecnologias de tratamento de água: Osmose

Química

Reversa e Desmineralização por Troca Iônica. Buscou-se viabilizar
apenas custos operacionais, de produtos químicos, regenerações

Sanitária

e mão-de-obra. Não se consideraram os custos de projeto, equipamentos, instalações.
Após levantamento de todos os custos, chegou-se à melhor
tecnologia a ser empregada na RECAP para que se possa atender

ÍNDICE

as exigências das Caldeiras de Vapor existentes.
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ste trabalho tem como objetivo realizar um estudo de viabi-

suas propriedades, sua relação com o mercado e preços em rela-

lidade técnica e econômica do uso de papel-cartão com fibra longa

ção aos seus concorrentes que definiram o estudo de viabilidade

de bambu em redes de fast food.

econômica.

Tecnicamente, foi necessário se conhecerem os diferentes tipos

Para a análise técnica realizou-se um teste de resistência à

de embalagens existentes no setor, em visitas às principais redes,

absorção de gordura, definido como um fator importante a ser

suas características, propriedades e aplicações. Os dados técnicos

observado durante o tempo de prateleira do produto. Durante a

foram obtidos não só em visitas às gráficas, onde foi possível se

feira de graduação EUREKA, realizou-se uma pesquisa comple-

levantarem dados do processo de impressão, corte, vinco e mon-

mentar, abordando-se as características de uma embalagem com

tagem das embalagens, mas também durante reuniões e sessões

a finalidade de conhecer a opinião do consumidor final. Com base

de discussão com a empresa Itapagé, única fabricante desse tipo

na pesquisa, no estudo de viabilidade técnica e econômica, con-

de papel-cartão no momento. Lá se obtiveram informações sobre

cluiu-se que é possível ampliar o uso do papel-cartão elaborado

fabricação do papel-cartão preparado com fibra longa de bambu,

com fibra longa de bambu no segmento de fast food.
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E
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ste trabalho é um estudo dos efeitos do encruamento e dos

pode-se fazer um trabalho a frio (encruamento) ou adicionar ele-

elementos de liga nas características mecânicas e na resistência à

mentos de liga. Ao se optar por qualquer uma dessas possibi-

corrosão das ligas de alumínio 1050, 5182 H19 e 5182 solubilizada.

lidades, , criam-se regiões com alta concentração de discordâncias,

Para que pudesse ser realizado, este trabalho contou com extensa

precipitados ou alguma outra conseqüência. Com isso, a resis-

revisão bibliográfica e diversos ensaios (de natureza mecânica e

tência química do metal diminui. O encruamento, apesar de con-

química) em laboratório. Com base nos resultados desses ensaios

ferir à liga melhoria nas suas características mecânicas quanto à

foi possível fazer uma análise e concluir-se que houve influência do

dureza e à resistência à tração, diminui a resistência à corrosão da

encruamento e dos elementos de liga na susceptibilidade à corro-

liga 5182. Isso ocorre devido ao aumento das regiões preferen-

são dessas ligas.

cialmente anódicas, já que há um aumento e aglomeração das

O alumínio é o mais importante metal não ferroso, tanto para

Sanitária

discordâncias no material.

embalagens como para as mais diversas aplicações comerciais:

Quanto ao efeito dos elementos de liga, observou-se que a liga

possui ótimas características quanto à resistência à corrosão, mas

5182 com Mg apresentou uma diminuição geral na resistência à

é pouco resistente mecanicamente. Para contornar esse problema,

corrosão em relação à liga 1050.
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este trabalho foi realizada uma comparação, no que tange ao

alimentação do meio de fermentação, previamente definida. Com

rendimento e à produtividade, entre as fermentações descontínua

base em determinações analíticas, que forneceram valores de

e descontínua alimentadas. Para isso, foram estudadas diferentes

concentração celular, concentração de açúcares redutores totais,

formas de adição de meio de fermentação em fermentações

concentração de etanol e pH, verificou-se qual é a melhor forma de

alcoólicas descontínuas alimentadas (adições intermitente, con-

adição do meio de fermentação para se obter melhor rendimento

tínua, exponencialmente crescente e exponencialmente decres-

e produtividade na fermentação alcoólica. Foi observado que as

cente), utilizando-se meio de fermentação de melaço de cana-de-

formas de adição com maiores valores para o rendimento foram as

açúcar e a levedura Saccharomyces cerevisae na forma de fer-

exponenciais crescente e decrescente e a contínua com 65 %, 63 %

mento prensado.

e 61% respectivamente; as que obtiveram maiores valores para a

As condições de operação foram mantidas constantes durante
todos os ensaios experimentais, variando-se apenas a forma de

produtividade foram as exponencial decrescente, intermitente e
contínua, com 9,4 g/L·h, 8,9 g/L·h e 8,6 g/L·h respectivamente.
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N
Engenharia

este trabalho analisa-se o comportamento da coluna de

absorção existente na planta-piloto da própria faculdade, e propõese o controle mais adequado para este processo, por meio de uma

Alimentos

aproximação matemática. O projeto pode ser utilizado pelos alunos, em aulas práticas, pois busca a melhora do aprendizado.

Civil

A experiência consiste em utilizar-se uma mistura de gás carbônico e ar, e a água como solvente. A mistura ar e gás carbônico

Controle e Automação

alimenta a coluna na sua parte inferior, e a água na sua parte
superior. Por meio de um medidor de acidez, introduzido numa

Elétrica

tubulação, na saída inferior da coluna, tem-se a quantidade de gás
carbônico que está sendo absorvido. Essas medições são reali-

Mecânica

zadas uma por segundo. Com uma perturbação no sistema, altera-

Metalúrgica

se a vazão de gás carbônico. Com base nos resultados, pode-se
chegar a uma aproximação matemática do processo e, então,

Produção Mecânica

concluir como a coluna responde a essas perturbações.

Sandra Zucchetto Albuquerque
PROF. RUBENS GEDRAITE

Química
Sanitária
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N

este trabalho buscou-se uma nova alternativa para a pro-

Mecânica

dução de sulfato de cobre pentahidratado. Ela é baseada no fato da

Metalúrgica

irradiação por microondas apresentar, via de regra, redução do
tempo de processamento de uma reação química. O processo

Produção Mecânica

desenvolvido consiste em dissolver cobre metálico com ácido
sulfúrico na presença de oxigênio, sob campo de microondas de

Química

2,45 Hz. Verificou-se que a velocidade de produção desse processo
é de 25 g/h de sulfato de cobre pentahidratado, enquanto que a dos

Sanitária

processos convencionais é de 10 g/h.
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Civil

PROF. JOSÉ LUIZ FEJFAR

Controle e Automação
Elétrica

O

Mecânica

propósito deste trabalho de graduação é o de divulgar os

conceitos básicos da filosofia denominada Green Chemistry. Para

Metalúrgica

ilustrar a aplicação das diversas metodologias envolvidas no Green
Chemistry, estudou-se a correta obtenção ambiental de ácido adí-

Produção Mecânica

pico, um produto químico de grande uso industrial, em comparação às técnicas atuais de síntese.

Química
Sanitária
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A

Controle e Automação

água potável proveniente de concessionárias públicas apre-

senta impurezas, por isso é necessária a sua purificação, para

Elétrica

farmacopéia adotada. O processo escolhido para o presente projeto foi o de destilação multi-estágio.

atender as normas vigentes para uso farmacêutico.

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica
Química
Sanitária

ÍNDICE

O processo de destilação multi-estágio consiste na mudança do

O principal controle para o uso da água em produtos injetáveis

estado físico da água: leva-se a água ao estado gasoso; poste-

refere-se aos pirogênios, os quais são fragmentos de bactérias que

riormente, ao líquido por mais de uma vez (multi-estágio). No

provocam a elevação da temperatura corporal e ocasionam até

processo de destilação multi-estágio é necessário um tratamento

mesmo a morte. A fonte mais significante de pirogênios são as

preliminar da água potável, uma vez que ela deve atingir parâ-

endotoxinas bacterianas, complexos de alto peso molecular, asso-

metros mínimos para ser destilada, a fim de manter-se a integri-

ciadas à membrana da parede celular das bactérias.

dade dos equipamentos e evitar eventuais incrustações.

Os métodos mais utilizados para a purificação da água para uso

O presente estudo detalha todo o processo que envolve não só

farmacêutico são osmose reversa e destilação. A escolha do pro-

a destilação multi-estágio e o pré-tratamento por meio de colunas

cesso de purificação deve atender a farmacopéia de cada país ou

de troca iônica, além da especificação dos materiais adequados

região. No caso do Brasil, mesmo com a farmacopéia brasileira, é

para montagem e instalação de conexões e válvulas para o pro-

aceitável a adoção das demais farmacopéias existentes, contudo

cesso, como também o cálculo do dimensionamento dos equipa-

há a obrigatoriedade de ser seguido um processo descrito na

mentos envolvidos no processo.
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O
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s processos industriais contemporâneos buscam a melhoria

contínua da produção, maior lucratividade, redução de custos e o

Civil

mínimo impacto ambiental. Entre esses, fator ambiental é ainda

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica
Metalúrgica

mais importante devido às grandes catástrofes no passado. O

Alinhado a esses fatores, este trabalho consiste na elaboração

despertar para a consciência ecológica é gradativo e motivado,

de um processo de reciclagem de embalagens tipo Blister PVC-

entre outros fatores, pela pressão social, com ações jurídicas

Alumínio. Baseia-se no estudo e aplicação da tecnologia de ob-

milionárias e pelo governo, que nos últimos anos criou órgãos

tenção do alumínio pelo processo Bayer. Elaborou-se um processo

fiscalizadores especializados em políticas ambientais, aplicando

ecologicamente correto de separação química dos componentes

multas severas para as empresas que ainda desenvolvem pro-

das embalagens Blister e obteve-se como resultado a destinação

cessos produtivos agressivos ao meio ambiente.

do polímero policloreto de vinila (PVC) para indústrias recicladoras

Dentro desse movimento global, a reciclagem surgiu como uma

Produção Mecânica
Química
Sanitária

e óxido de alumínio (Al2O3) para fins industriais.

forma de renovar as matérias-primas, evitando que grande parte

Discutiram-se as bases teóricas, as etapas realizadas em labo-

de materiais produtivos seja despejada na natureza, sem controle,

ratório, o projeto em escala-piloto com os respectivos equipa-

e cause grande desequilíbrio no ecossistema. A reciclagem de

mentos e instrumentos necessários para atuar no segmento de

materiais possui inúmeras vantagens.

reciclagem de Blister, e a análise dos resultados obtidos.
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ste trabalho tem como principal objetivo o estudo de uma
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nova classe de materiais sintéticos que constituem um material de
caráter polimérico capaz de conduzir eletricidade. Chamaram-se
esses materiais de polímeros condutores. O escopo do trabalho
abrange uma revisão bibliográfica sobre esses polímeros, com

Engenharia

destaque para seus principais usos e aplicações tecnológicas,
métodos de síntese e medidas de condutividade elétrica, além da

Alimentos

síntese de um polímero condutor em laboratório e a análise, de
forma quantitativa, de sua condutividade elétrica por meio de um

Civil

método científico adequado.
O polímero condutor sintetizado foi a polianilina. Partindo-se da

Controle e Automação

anilina destilada como monômero e peroxidisulfato de amônio
Filipe Augusto Barral Quirino

Elétrica

Raquel Borges Margi
Fabio Carcanheti Castellani

Mecânica

Denise Di Gianni
Marcos Dama Samara

Metalúrgica

PROF. JOSÉ LUIZ FEJFAR

Produção Mecânica

como agente oxidante, foram testados dois ácidos como agentes
dopantes na síntese, o ácido clorídrico e o ácido dodecil benzeno
sulfônico. A polianilina em pó obtida foi prensada sob a forma de
uma pastilha circular de modo que possibilitasse a medição de
condutividade elétrica do polímero. Para tanto, empregou-se o
sistema de quatro pontas para medição de condutividade em
sólidos. Com os valores de condutividade obtidos para a polianilina
concluiu-se que o material efetivamente conduz eletricidade, na

Química

mesma ordem de grandeza de um semicondutor.

Sanitária
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E

ste trabalho objetiva o estudo de uma técnica relativamente

Elétrica

recente conhecida como Processos Oxidativos Avançados (POA),
que utiliza o princípio da foto-oxidação para degradar hidrocar-

Mecânica

bonetos presentes na água. Como se sabe, os hidrocarbonetos são
substâncias resistentes a outros processos de tratamento químico.

Metalúrgica

O estudo consistiu na montagem de um reator fotoquímico e na
avaliação do rendimento do processo. Para isso se variou a concen-

Produção Mecânica

tração de peróxido de hidrogênio na alimentação do reator com o
objetivo de otimizar esse parâmetro de processo.

Química

Os ensaios realizados demonstraram degradação de 99,0% dos
hidrocarbonetos analisados (BTXE). Verificou-se degradação de

Sanitária

100% do benzeno presente, o que é de extrema relevância ambiental pelo fato de o benzeno ser uma substância altamente carcinogênica.
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ste trabalho de graduação teve como finalidade o estudo da

zada à temperatura constante de 30 ± 2 ºC e 200 rpm. O reator com

viabilidade econômica de um processo anaeróbio conhecido, usan-

capacidade de 5 litros recebeu no início do ensaio 2 L de inóculo e

do-se como fonte de estudo um caso real de uma indústria de

3 L de afluente. O volume tratado por ciclo foi de 2 L de água

laticínios do setor químico.

residuária por ciclo operacional, com um ciclo de operação de 8

Os lançamentos de efluentes líquidos na natureza podem re-

horas, ou seja, três ciclos por dia. O volume descarregado de água

sultar em variações de suas características originais (pH, tempe-

residuária tratada foi de 2 L para garantir que o inóculo não fosse

ratura...). Um efluente que não atenda às condições específicas

descarregado com o efluente.

deverá ser tratado.

Química
Sanitária

O reator anaeróbio operado em batelada seqüencial apresenta

Os efluentes podem receber tratamentos físico-químicos ou

uma eficiência elevada para o tratamento de afluentes de uma

biológicos. Os tratamentos biológicos podem ou não ocorrer na

indústria de laticínios obtendo-se uma redução da carga orgânica

presença de oxigênio livre. Neste trabalho, o processo de decom-

de aproximadamente 95%. Dentro dos parâmetros exigidos pela

posição biológica ocorre na ausência de oxigênio, e denomina-se

Legislação Estadual, efetuou-se apenas a determinação da De-

anaeróbio. A operação do reator em batelada seqüencial foi reali-

manda Química de Oxigênio (DQO).
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Administração de
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ENGENHARIA SANITÁRIA

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

P

Engenharia
Alimentos
Civil

ela natureza intrínseca de suas atividades, a Engenharia Sani-

à promoção e manutenção da Saúde Pública é inerente ao campo

tária está intimamente ligada a aspectos sociais. O Engenheiro

de Saneamento, definido este como o conjunto de atividades,

Sanitarista tem como objetivo principal a promoção e a manuten-

meios e recursos destinados ao planejamento, projeto, construção,

ção de melhor qualidade de vida das comunidades.

operação e manutenção de obras de sistema de abastecimento de

Suas metas prioritárias estão ligadas fundamentalmente à Saúde Pública e ao Meio Ambiente.

Controle e Automação
Elétrica
Mecânica

mento de resíduos sólidos etc.

No conceito adotado pela OMS – Organização Mundial da Saúde

A Engenharia Sanitária, a Engenharia Ambiental, os Engenhei-

– promover e manter a Saúde Pública significa proporcionar con-

ros que a elas se dedicam, com o espírito social e humanitário que

dições de completa sensação de bem-estar físico, mental e social

possuem, demonstrado ao abraçar esse campo de atividades, são

de uma população.

essenciais aos países em situações de desenvolvimento, como é o

A preservação do Meio Ambiente está inclusa nessas condições,

Metalúrgica

água, esgotos sanitários, drenagem rural e urbana, coleta e trata-

caso do Brasil.

considerado evidentemente o homem como parte constituinte des-

Produção Mecânica

se meio, com o qual ele tem de interferir para a sua sobrevivência.

PROF. JAYME PINTO ORTIZ

Preservar o Meio Ambiente não significa deixá-lo intocado, mas

Coordenador da Engenharia Civil e Sanitária

Química
Sanitária
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Administração de
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O

crescimento global acelerado e desordenado tem acarretado

um acréscimo na geração de resíduos sólidos e demanda áreas e

Engenharia

investimentos cada vez maiores para a sua disposição. Os aspectos

Alimentos

negativos desse fato ganham maior magnitude nos países subdesenvolvidos, os quais não fizeram um planejamento adequado

Civil

quanto às formas de tratamento e disposição final dos resíduos
gerados, que acabam por poluir ar, água e solo.

Controle e Automação

Com base no conhecimento dos problemas sanitário-ambientais supracitados, neste trabalho apresenta-se um estudo das

Elétrica

técnicas de aeração e recirculação de chorume em aterros sanitários, as quais minimizam os impactos ambientais causados pelas

Mecânica

formas incorretas de disposição final. No final do trabalho apre-

Metalúrgica
Produção Mecânica

senta-se ainda uma aplicação prática de tais métodos no Aterro

Luiz Henrique Oriani

Sanitário de Araçatuba, para demonstrar a sua viabilidade técnica,

Bruno Cervantes Gornati

econômica e ambiental.

PROF. HELIO NARCHI

Química
Sanitária
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CEUN-IMT

Administração de
Empresas
Márcio Iório Cabrita
Fernanda Côrtes Palacios
PROF. ANDRÉ LUIZ DE LIMA REDA

Engenharia
Alimentos
Civil

N

este trabalho busca-se estudar os impactos na qualidade e na

Controle e Automação

vazão de um corpo hídrico devidos ao despejo de efluentes tratados, investigando-se também a possibilidade e as particula-

Elétrica

ridades do levantamento de tais dados para futura implantação de
simulação matemática dinâmica de qualidade da água fluvial,

Mecânica
Metalúrgica
Produção Mecânica

possivelmente com o modelo MCSTR. Para tanto, foram desen-

Uma vez que o assunto abordado foi qualidade de água em rios,

volvidos dois estudos de caso: Rio Negro, em São Sebastião e

considerou-se conveniente um estudo prévio sobre caracterização

Ribeirão dos Pinheiros, em Vinhedo. Os parâmetros estudados

e classificação de corpos d’água, e sobre sistemas e órgãos de

foram: vazão, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissol-

controle e monitoramento de poluição hídrica.

vido, nitrogênio amoniacal, nitrato e clorofila-a.

Química

Como grande parte deste trabalho foi prática, foram também

Para a compreensão dos fenômenos envolvidos, foi efetuado
um estudo teórico a respeito de transporte de massa (diluição,

Sanitária

estudados os métodos de coleta e preservação de amostras, assim
como a metodologia das análises químicas.

advecção e difusão), bem como sobre o comportamento dos diver-

Conclusões foram finalmente obtidas sobre os diversos as-

sos parâmetros de qualidade em um rio, tendo sido escolhidos

pectos dos impactos estudados, além dos aspectos práticos e for-

para monitoramento aqueles citados acima.

neceram-se sugestões para apoiar futuras campanhas deste tipo.
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PROPOSTA SIMPLIFICADA PARA QUALIFICAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE GÁS NATURAL
DE BAIXA E MÉDIA PRESSÕES, NA ÁREA URBANA CENTRAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CEUN-IMT

Administração de
Empresas

Jean Prost Moscardi
PROF. JAYME PINTO ORTIZ

Engenharia

C

om o crescente desenvolvimento do mercado de gás e com

Alimentos

a mudança da matriz energética do país, iniciou-se a procura por
tecnologias que atenderiam as novas demandas.

Civil

Este trabalho aborda de maneira sucinta as interações existentes nos empreendimentos de redes de gás natural de baixa e média

Controle e Automação

pressões, particularmente na região urbana central do município

Elétrica

de São Paulo, no que se refere a vazamentos decorrentes dessas
redes e impactos ambientais oriundos desses vazamentos.

Mecânica

O estudo foi desenvolvido, com base em dados fornecidos pela
empresa Engibras Comercial Ltda, uma das prestadoras de serviço

Metalúrgica

na reparação na malha de gasodutos no Estado de São Paulo,

Produção Mecânica
Química

tendo-se utilizado os dados referentes a diversos bairros da capital

importante, de interesse da agência reguladora competente (CE-

paulista, tais como: Pinheiros, Consolação, Santa Cecília, Repú-

TESB), tendo em vista os padrões de concentração de efluentes na

blica, Sé e outros.

atmosfera que devem ser obedecidos de acordo com a resolução

O autor do trabalho atua na Engibras desde março de 2002,

Sanitária

CONAMA.
Os resultados do trabalho permitem propor uma classificação

como gestor da área de Engenharia Civil, e é responsável pela

e qualificação de alguns impactos ambientais oriundos dos vaza-

malha de gasodutos e recuperação dos trechos degradados.
O trabalho desenvolve-se dentro de uma linha de pesquisa

mentos, no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico.
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WORKS 2004

FOREWORD

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

CEUN-IMT

T

Business
Administration

he Rectory of “Centro Universitário” (*) of Mauá Institute of

EUREKA 2004 took place at the “Centro Universitário” of Mauá

Technology publishes the summaries of the Senior Thesis Works of

Institute of Technology, in the city of São Caetano do Sul, on Octo-

students of Mauá School of Administration and Mauá School of

ber, 19th, 20th and 21st 2004.
“Centro Universitário” of Mauá Institute of Technology offers an

Engineering in 2004.

Engineering
Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

The Senior Thesis Works are developed by a group of students,

auspicious environment for the work of teachers and students in the

advised by specialized Professors and completes the undergra-

development of activities that generate new knowledge in the areas

duate level of the Engineering and Business Administration Stu-

of technology and management. To attain this purpose, the “Cen-

dents. During work development the undergraduate student has

tro Universitário” provides a number of well-equipped laborato-

the opportunity not only of approaching real problems and propo-

ries, workshops, and state-of-the-art technology computer facilities.

sing innovative solutions for them, but also through research to

The high quality of the senior thesis demonstrates the capability

discover the best solutions. Some projects lead to the development

and ability acquired by the students throughout their university

of organizational and production systems which can be implemen-

training to formulate and develop solutions for the proposed pro-

ted in companies, which has already been the case. The projects

blems.

herein summarized were presented to and approved by panels

The commitment of “Centro Universitário Mauá Institute of

made up of Professors and specialists from outside the institution,

Technology” is in offering an excellent standard of teaching with a

and shown at an event called EUREKA – an exhibit designed for

view to forming leaders in the areas of technology and manage-

presentation of projects and prototypes to the “Centro Universi-

ment capable of facing new challenges in industry, in academics,

tário” audience and also to the general public.

in government and the rendering of services.

Chemical

PROF. OTAVIO DE MATTOS SILVARES
Rector

Environmental

(*) “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

INDEX

of their faculty and the conditions of academic work offered to the faculty members and students, according to the standards established by
the Ministry of Education for their accreditation.
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THE FIRST STEP

CEUN-IMT

“For the first time in the humanity’s history, most competences
acquired for a person at the beginning of her professional route will
be obsolete in the end of her career.”
Pierre Lévy

Business
Administration

T

Engineering
Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical

he big change that is occurring, since the 20th century final,

idea into value-added innovation. The magic implicit in the know-

is characterized by the increasing knowledge changes speed and

ledge transformation creates a powerful motivational energy,

volume. The new work paradigm is being designed as the activities

leading to results that consecrate our belief that the last year

of learning continually, the knowledges transmission and the know-

graduate students acquire competency and capacity to put know-

ledge production.

ledge and ideas together in order to ‘build collectively’.

The knowledge is, without a doubt, the innovations fuel and,

The STW ‘hands-on’ experience at School has shown that this

consequently, of the changes. An innovation elapses of the experi-

process converts the undergraduate’s stated role from apprentice

mental learning that:

into agent of changes, makes him aware of his capabilities of

• opens up the possibility to internalize experienced knowledge,

facing challenges, and of the ongoing need for new elements of

• exercises the curiosity, the “whys”,

knowledge as well as for entrepreneurship. The practice of this

• allows one to visualize new opportunities for innovative and

new role has been confirming, in the daily activities of the al-

challenging ideas, the ‘and, why not?’ attitude, pervasive enthu-

ready graduated Administrators, that this is the first step for

siasm, and cries of victory: EUREKA!!!

the assignments attributable to professionals who will make the

Each STW – Senior Thesis Work at Mauá School of Adminis-

Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

difference.

tration is developed by a 5-student team, advised by a Professor,

The abstracts of STWs developed and presented by the gra-

and it has the objective of applying, in practice, the subjects and

duate student teams at EUREKA 2004 are examples of pieces of

knowledge experienced and acquired during the course. Deve-

work and possibilities in several focused areas, evidencing that the

loping a STW is an opportunity for ‘mining’ an opportunity, devi-

education received during the 4 years’ Administration Course will

sing a feasible idea, transforming this idea into an interesting

allow them to follow different paths, to dare, and to take their first

project, and practicing an collective construction on it, turning the

step forward.
PROF. HAZIME SATO
Dean
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THE INFORMATION IMPORTANCE FOR
A NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION
CEUN-IMT

Juliana Florence Teixeira dos Santos

Business
Administration

Luiz Herzberg
Ana Luisa Dias
Thais Guimarães Saitto
PROF. LISBETH KAISERLIAN CORDANI

Engineering
Food

W

Civil

ith globalization, the complexity of management in an orga-

nization increases everyday. The consumer market of products and

Control and Automation

services – the society – requires fast responses from the government (First Sector) as well as from private businesses (Second

Electrical

Sector). There are no differences regarding the Third Sector, espe-

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical

cially Non-Governmental Organizations – NGO’s. Therefore, in order

The information management, crucial for communication,

to achieve the required speed, this sector needs to establish part-

comes in as an essential activity providing a better knowledge of

nerships so that it can take advantages of all possible synergy, on

the organization (NGO) itself, its partners and society, up to the

behalf of the social service. For that reason, these organizations need

definition of the demands that the organization can meet, the

to be prepared for such reality, and ready to do their part of the job.

impact that its activity causes and so on. This generates trans-

That goes beyond the operation of the organization, demanding a

parency in the processes and results of the organizational activity.
The authors have built up a database with some information

more accurate communication, both internally and externally.

Environmental

This paper contemplates the categorization of a Non-Govern-

obtained in a Non-Governmental Organization - “Lar das Crianças”

mental Organization (as a Third Section Institution), its interaction

(Children’s Home) with the object of knowing, through some inde-

with the other sectors, as well as a discussion about the needs for

xes, the profile of the children assisted there.

the development of an information system.
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PROFESSIONALIZATION IN THE MANAGEMENT OF SPORTING ENTITIES
IN BRAZILIAN PROFESSIONAL FOOTBALL (SOCCER)

Business
Administration
Carlos Frederico Carvalho Júnior
PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIEWSKI

Engineering

PROF. SANTIAGO VALVERDE

Food

T

Civil

his project gives a general view of the situation of sporting

entities in Brazilian professional football (soccer), with an expla-

Control and Automation

nation of how they reached this condition. An analysis was made
of the market in which they are inserted revealing the most utilized

Electrical

management techniques.

Mechanical

A chronological development of the legislation that governs the
functioning of these entities is presented, how it stands today, and

Metallurgical

what are the changes that are going to take place. Then it is shown,
step by step, how the professionalization of the club should be

Mechanical Production

done and, finally, the implementation of a new model of management is presented, based on the exploitation of the brand, the

Chemical

sponsorship, the accounts control and the relationship narrowing
with the consumer.

Environmental
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INVESTMENTS PORTFOLIO PERFORMANCE EVALUATION
CEUN-IMT

Business
Administration

Diogo Sangali Mileski
Marina Rebelo Marcondes
Douglas Rignel
PROF. FRANCISCO OLIVIERI

Engineering
Food
Civil

A

Control and Automation

telecommunication companies performance study was con-

ducted with that’s that act in the capital market and the factors that

Electrical

influence their financial results and, consequently, the investments

Mechanical

returns and risks.
A specific indicator was developed for the telecommunications

Metallurgical

sector that will be able to help in the Investments Portfolio performance evaluation. To establish the indicator, macro-economical

Mechanical Production

influence factors were considered, which allowed a more detailed
analysis of the possible risks and returns.

Chemical

With the maintenance of the database researched and developed it will be possible to analyze future scenarios, estimate

Environmental

projections of investment, conduct analysis of tendencies and performances of investment funds of telecommunication companies.
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FUND RAISING FOR NGOS IN THE COMMUNITY

CEUN-IMT

Business
Administration

Debora Alciati
Murilo José Cantarelli Cunha
Mirella Gabriel
Fernanda Sueko Shimabukuro

Engineering

Adriana Yukari Kina
PROF. LISBETH KAISERLIAN CORDANI

Food
Civil
Control and Automation

T

Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
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he Non-Governmental Organizations (NGOs), which belong to

The essence of the brand, the credibility and people’s identi-

the so-called Third Sector, face today fund-raising difficulties. This

fication with the mission/cause of the institution are the main

is either due to the lack of structure and training of the people that

elements to obtain donors. The work developed inside the own

do it, or to the institution divulgement lack or, still, by the credibility

community and the guarantee that the donations will be well

lack close the people that do the donations.

employed and managed can turn them to loyal benefactors.

Efficiency in fund raising becomes a priority. The benefactors are

Still in this study, topics such as ethics (including an Ethical Code

professionals and they also demand the same professionalism

for the Fundraiser) and legislation are included, which make the

from the organizations they support.

understanding of the Third Sector organizations easier.

In this paper the main points involved in fund raising and

This paper concludes with a fund-raising proposal for a bread

possible sources of fund raising are presented, prioritizing and

workshop, to be installed in the “Instituto Meninos de São Judas

stimulating the community interests in which the NGO is inserted.

Tadeu”, a Third Sector organization in São Paulo.
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CMR FOOD TECHNOLOGY LTD. –
THE INNOVATION IN THE FOOD SECTOR

Business
Administration

T

he business environment is undergoing constant techno-

logical evolution. The food sector, inserted in this concept, has

Engineering

accompanied this evolution. One of the proposed technologies to
enhance food conservation and cleanliness is their irradiation.

Food

The object of this project was to see if irradiation is well accepted in the Brazilian market. The project focused on the salmon

Civil

irradiation (which is under research by a group of fellow students
studying Food Engineering at the Mauá Engineering School) to be

Control and Automation

sold to restaurants, specialized in serving typical Japanese food
and Barbecue Restaurants that serve this kind of food in their

Electrical

buffets.

Mechanical

A Business Plan was assembled which includes a financial plan
Maria Fernanda Leoni Piccolo
Rodrigo Pavesio Bellegarde Tarcha

Metallurgical

Cláudia Baruzzi Arruda

Mechanical Production

PROF. OTTO NOGAMI

as well as a marketing study in order to fully understand the company’s target customers and develop the best strategy to introduce
this new service into the market. Based on this Business Plan, the
group was able to make managerial decisions concerning the
production and commercialization of this service.

Chemical
Environmental
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ECONOMICAL INDEXES FOR A STRATEGIC MARKETING PLANNING
CEUN-IMT

Otavio Adolfo Leonhardt De Abreu

Business
Administration

Marina Palhares Teles Claro
Paula Nogueira Massi
Rafael Lucas Dalben
PROF. FRANCISCO OLIVIERI

Engineering
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Civil

T

Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

he object of this project is the creation of economical indexes

analyzing internal variables, more easily measured and controlled,

to assist marketing executives, in strategic market planning specifi-

forgetting the external environment, which will influence profoun-

cally for Proprietary Brand products. Through the use of these

dly the company’s business. In view of such “negligence”, many

indexes errors are minimized, thus helping to avoid mistakes

executives are unable to visualize the interrelations between the

enabling the executives to find alternative routes to achieve the

course of their businesses and the macroeconomic factors that

organization’s objectives.

affect them.

Strategic planning is the traced way used by an organization or

The Indexes will be correlated with the macroeconomic factors

department in order to reach certain objectives or goals. To accom-

of the Brazilian economy and with the most important aspects

plish this, the executives need to analyze the internal and external

discovered by the field research and by the research done by

market variables, directing their actions towards decisions to reach

ACNielsen.

such objectives. It will thus be possible to maximize the use of the

The focus of this graduation project “Economical Indexes for

identified opportunities in the companies’ environment, minimizing

Strategic Marketing Planning” is to create indexes in which the

the business problems and risks, with alternative solutions.

aliments industry executives, of the own marks segment, can base
to formulate a marketing effective strategic planning.

Furthermore, some executives look only to their own company,

INDEX
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INFORMATION, MANAGEMENT AND RESULTS
IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR

Business
Administration

T

he development of this work is focused in studies on the

information flow, the administration and the results in the Brazilian

Engineering

pharmaceutical sector, with the purpose of visualizing and charting
all the information cycle in the sector and to expose the strategies

Food

adopted for the utilization of these information, since the propagandist’s visit to the doctor until the medications sale to the final

Civil

consumers.
The adopted marketing strategies were focused and also the

Control and Automation

information effective utilization in the Brazilian patented medi-

Electrical

cations pharmaceutical market and also about the generic medications recent entrance in Brazil.

Mechanical

This project also foresees, through an information system, a

Metallurgical
Mechanical Production

André D’Aquino Garcia

market opportunity that will be able not only to provide its spon-

Lisa Palla

sors with more accurate, faster and reliable information, but also

André Fernandes Pinto

to facilitate the process of administration, sales forecasting and

PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIEWSKI

improve the evaluation of prescriptions made by physicians.

Chemical
Environmental
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BRAZILIAN COMPANIES INTERNATIONALIZATION
Business
Administration

B

razil is one of the worldwide leaders in paper and cellulose

production. The country owns climatic advantages that provide
competitive advantages so much for the raw material production –

Engineering

eucalyptus – like for your cut, with new techniques as, for example,

Food

a big producer, the internal consumption is poor and, as a conse-

the result of the development of a short fiber cellulose. Even being
quence, a big part of production is exported for the whole world.
In spite of this, Brazil does not have any paper and pulp com-

Civil

pany with an industrial base outside the country. Internationa-

Control and Automation

lization is one of the best ways for a company to survive – if not the
only one, due to worldwide competition and it assists the country

Electrical

economic growth. Since the sector is regarded as one of the most
important in Brazil – economically, socially and environmentally –

Mechanical

the group has endeavored to discover why the national companies
do not internationalize themselves. To achieve this objective inter-

Metallurgical

views were conducted in two of the most important local companies in this sector – Ripasa and Suzano, both placed among largest

Mechanical Production

country paper and cellulose producers.

Chemical
Environmental
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THE POWER OF A BRAND

CEUN-IMT

“T

he Power of a Brand” is a final course project that has as

objective to demonstrate the importance of a brand in business,
and help marketing executives in administrating the brand and its
Diego Alan Linares de Lucca

Business
Administration

Fernando Azevedo de Avó

value with the maximum efficiency, effectiveness and transparency.
The building of a brand is a long-term proposal, done with the

Thiago Scheiner Mayeiro

equilibrium of the Marketing Mix, adaptation and identification

Tiago Perez Ferreira

with the target public.

PROF. CID NARDY

A brand is not a logo, a very well done drawing of a name,
neither a new fantasy name nor a new corporate name. Every

Engineering

company has a brand. But very few have a fixed consolidated and
remembered one. That occurs because the brand success is,

Food

fundamentally, related to the competence of its administration.
Owning a strong brand adds value to the organization, because

Civil

its identity is strongly linked to the brand, that must strategically

Control and Automation

be inserted in all visual plans. A strong brand, however, doesn’t
appear by chance. It is associated to the perceived quality,

Electrical

customer loyalty and to the brand’s personality. This must be
flexible to keep up with the current scenario that exhibits constant

Mechanical

changes in a highly competitive market.
The project was based on global organizations and brands, and

Metallurgical

can help many companies with a distinct strategic vision to add
value to its products in conquering markets and increasing the level

Mechanical Production

of reliability and credibility of its customers.

Chemical

The focus of this graduation project, “The Power of a Brand”, is
to demonstrate and help in an effective building process of brands,

Environmental

raising the organizations value and prestige.
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THE SOCIAL VALUE OF THE INFORMAL ECONOMY IN BRAZIL

Business
Administration
Marina Ferreira
Andréa Marques de Marco

Engineering

Paloma Cristina Morais
Evelyn Kysyk Nogueira

Food

Mariana Martins Stella
PROF. SANTIAGO VALVERDE

Civil
Control and Automation
Electrical

T

Mechanical

he Informal Economy provides subsistence mechanisms for

many families in Brazil. Measuring its social value is imperative in

Metallurgical

a country with such a disparity of economical, political, social and
cultural rights. This project contemplates a research with the com-

Mechanical Production

merce informal workers in the city of São Paulo, since this category
is highly representative in this segment, providing a vast amount

Chemical

of material for an analysis of this social question.

Environmental
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BUSINESS PLAN OF A VEHICULAR NATURAL GAS
CONSERVATIVE COMPANY

CEUN-IMT

Leandro Pacovski
Ana Carolina Alfaia
Carlos Alberto Dias Vistra
PROF. OTTO NOGAMI

Business
Administration

T

he natural gas for vehicles has proved to be not only another

option but also a fuel that is gaining space in the local and interna-

Engineering

tional energy matrix. This is not only because it is an ecological and
economical product, but also because it is a long term natural re-

Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

serve and a bridge for new technologies, such as the co-gene-

generation plants, generation in peak hours and through thermo-

rations.

electric plants.

The co-generation based on the natural gas is the process that

In view of the current Natural Gas scenario in Brazil and of the

allows the production of electric, thermal and vapor energy, from

potentiality of the Brazilian market for the product, a Business Plan

only one fuel source. It makes possible a better usage of the gas,

was prepared for a company converting vehicular natural gas. This

with more efficiency, representing a lower cost to the user. Through

was considered an opportune subject that would permit a feasi-

energy generation, from the co-generation, the user becomes his

bility study through research with the organizations in this sector

own supplier of energy, avoiding the risk of load oscillations in the

in such a way as to allow for the charting of the micro and macro

network, especially in the peak hours.

economic scenario in which this project is inserted.

The producer can also sell the excess energy to the distributors.

The project also consists of field research, collection and analy-

When used for refrigeration, the co-generation, besides being more

sis of data, financial indexes, statistical analysis, definition and pro-

economic, preserves the environment, since it does not need CFC

file of the customer, definition of the added services. It also includes

(Chlorine-Fluor-Carbon), one of the most harmful gases to the

studies for the best locality, through analysis of the competitors,

ozone layer, responsible for the protection of the planet against

logistics, current law and final implantation of the business.
This Business Plan will assist the interested entrepreneurs to

ultraviolet rays.
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The recent problems of energy supply, such as rationing and

enter the sector, using it as a basis for the creation of a sustainable

drops in transmission line power have brought about an increased

and organized company They will have a better knowledge of the

interest on the part of industries for co-generation projects, as a

scenarios involved, and the endogenous variables that are related

way to guarantee the supply of electricity from natural gas. Natural

with this segment companies, aggregating their system vision of

gas is an alternative for electric power production, through co-

this business.
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SOCIAL RESPONSIBILITY IN COMPANIES

Business
Administration

Fernanda Dias Pinto Xavier

Engineering

T

he commercial companies social responsibility is an every

Flávia Jabur Rodriguez

time spreader concept around of the world. It was created to give

José Carlos Baeta

business-oriented answers to social demands and to be used as a

Michelle Mota Preuss

business strategy, since the image of a trustworthy company is of

PROF. CARLOS FREDERICO LUCIO

indispensable value in its relationships with stakeholders (all
interested people that interact with the company in its production
process). Analyzing the Brazilian scenario, it can be affirmed that

Food

one of the reasons why this subject is of fundamental importance,
and should be studied and practiced by all people, is the priva-

Civil

tization of the Brazilian State Enterprises. This led to a lack of action
in favor of the social demands, previously attended to, with this

Control and Automation

strategic role being delegated to private companies.

Electrical

For the private companies, this scenario affords a vast field to
be uncovered with great opportunities for adding value to the

Mechanical

products and services given to the community that, in turn, adopts
a position of reflective and active consumer.

Metallurgical

This project studied the universe of social responsibility, and its
importance to the community observing how the VIVO Organi-

Mechanical Production

zation applies the Social Responsibility through a partnership with
the “Instituto Ayrton Senna”. One of their programs is called “Su-

Chemical

perAção Jovem”, which proposal is to give access opportunity to
the education for the needy youths.

Environmental
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STRATEGIC OUTSOURCING IN THE SMALL COMPANY
– CIVIL CONSTRUCTION SECTOR

CEUN-IMT

Alexandre Bien

Business
Administration

Ricardo Rabay
Guilherme de Viveiros
Vitor Luiz Pereira
Ariel Frankel

Engineering

PROF. CARLOS EDUARDO V. STEMPNIENWSKI

Food
Civil

T

his study has for goal clarify, among others aspects, a new

Control and Automation

vision on the subcontracting, opposing the old model that aimed

Electrical

only cut costs and was always tied to the company peripheral
processes (cleaning, safety, etc.). In this new model, called Stra-

Mechanical

tegic Outsourcing, the focus lets of simply “cut costs” to seek, in
this subcontracting strategy, a competitive advantage gain.

Metallurgical

This academic work will present relevant information about the
outsourcing process, focusing on the small businesses in the civil

Mechanical Production

construction segment, in the city of São Paulo. The reader will find
in the first instance all the basic information and definitions. Then

Chemical

an environmental analysis is given, based on researchs (bibliographic and practical), showing scenarios and real data to elucidate

Environmental

their relevance in greater depth. Based on the data presented the
reader will be able to assess the importance of this new model,
indicated by experts in the area, as the way to the future in out-

INDEX

sourcing.
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A STUDY ON WOMAN’S SITUATION AT WORK AND IN THE FAMILY
CEUN-IMT
Juliana Paulelli Prado

Business
Administration

PROF. TETSUO NAKAGAWA

T

he 20th Century was the scene of important conquests in the

Engineering

feminine universe that led to alterations in the relationships between men and women. The woman’s presence in public life and the

Food

recognition led them to the assume a new identity.

Civil

The increasing participation of the woman in the labor market
and in the universities in the last decades brought about significant

Control and Automation

changes in the patterns of feminine behavior in relation to maternity, and her conjugal and professional role. The importance

Electrical

attributed by the woman to the professional career is directly linked
to the new value or status that this confers on her, besides provi-

Mechanical

ding a more critical participation in society. The woman still has
ahead of her the challenge to reach the balance and the integration

Metallurgical

of her roles related to the family and work.
It was concluded that women who work out are more satisfied

Mechanical Production

than those that work at home, even though there are many conflicts

Chemical

with regards to maternity when working out. It can be concluded
that the multiple roles, many times contradictory, must be inte-

Environmental

grated so that the woman can live fully her life and be able to live
with affect.
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A NEW STRATEGIC DIFFERENTIAL IN THE JUICES MARKET

Business
Administration
André Gallo Ferreira
Ana Paula Frassetto
Alexander Dabkiewicz

Engineering

Jorge Nogueira Sestini
PROF. TETSUO NAKAGAWA

Food
Civil
Control and Automation

T

his Project had as objective the study of the industrial agri-

Electrical

business citrus chain and the juices market. Through this study a
new business opportunity was identified which consists of the

Mechanical

implementation of a company to supply ready packed orange juice
to the segment of private brands, for small and medium retail

Metallurgical

dealers. The project shows a strategic differential for the planned
company, which will consist of partnership alliances for the proces-

Mechanical Production

sing and distribution of the juice. This will make the company
strongly competitive since its costs of operation and initial invest-

Chemical

ments will be smaller than the companies already in the market.

Environmental
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FEASIBILITY AND ADMINISTRATION OF BARS AND RESTAURANTS
CEUN-IMT

R

estaurants and Bars have been changing a lot nowadays in

order to satisfy their customers, that are not only looking for lower

Business
Administration

prices, but also demanding high quality food served in a pleasant
and relaxed atmosphere, close to their home or office.
Based on the market needs for a Restaurant and Bar, a place that
supplies everything the customer is looking for, a business was set
up focusing on attending the customer with quality and effec-

Engineering

tiveness. The target public is the final consumers, that, currently,
are becoming more demanding, that is, more concerned with their

Food

own health and body and particularly on what they are consuming.
Furthermore they prioritize new services that accompany the food

Civil
Jorge Bernardo De Lucca

Control and Automation

Luciana Orozco Gouveia

such as special attendance, payment facilities, atmosphere, entertainment, etc.
In order to identify the potential customer’s profile and needs, a

Alexander Michel Correia Farkouh

Electrical

Denis Cabral Roverso
Gustavo Weissheimer De Abreu

Mechanical

PROF. CID NARDY

market research was conducted and a business plan prepared. It
was possible, then, to determine the strong and weak points of the
business and the feasibility of opening a new Bar in São Paulo.
Strong Points: a place to await a friend’s arrival, easy access,

Metallurgical

differentiated decoration, customer loyalty, rental place for events,
music live, happy hour, fast service, security, among others. Target

Mechanical Production

Public: Customers of A and B classes.

Chemical

Weak points: meals are not offered, not open for lunch, there is
no parking service (service is outsourced), difficulty in marketing

Environmental

(media is too expensive).
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SENIOR THESIS WORKS AT MAUÁ SCHOOL OF ENGINEERING

CEUN-IMT

Business
Administration

Engineering

The professionals graduated from Mauá School of Engineering

and test prototypes, besides presenting the technical documen-

are provided with fully-fledged technical, scientific and humanistic

tation of the project. In this way, the graduating student has the

knowledge, which assign them distinct values in the labor market.

opportunity to convert into reality the initially proposed concept,

Prepared not only to face challenges, such professionals are also

within the context of a work with professional characteristics and

ready to identify and resolve the new issues which are posed to

often turns out to be a cross-functional solution, where distribution

them with creativity, professionalism, and ethics, while respecting

of tasks, knowledge integration and conflict management usually

both the environment and the human being.

come into play.

Any and all activity associated with engineering requires a

Some of the projects presented in this publication had their

creative, determined, well-organized, responsible, investigative

origin in the experience gained by the students in their appren-

and critical attitude, premised on specific or – more often than not

ticeships with a view to solve problems within the industry. Others

- cross-functional knowledge.

were proposed by the Professors or by the students themselves

During the development of a project, the engineer normally

Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

and dealt with subjects of common interest.

conducts research, consults previous experiments, participates in

During these years of experience, the highly positive didactic

work groups, evaluates and tests solution alternatives, builds

and pedagogical results are demonstrating the relevance of the

prototypes, plans the manufacture of the final product, evaluates

Senior Thesis Works, a fact that is also reflected as a differential in

its quality and its applicability, studies the product’s impact on the

the selection processes, of the placement in the work market, of the

environment and generates its technical literature.

engineers graduated at Mauá School of Engineering.

Aiming to provide our students with ‘hands-on’, occupation-

For the adequate development of the senior thesis works, Mauá

related activities which would allow them to develop the above-

School of Engineering provides the necessary resources for each

mentioned skills, the Electrical Engineering Department of Mauá

one. The students have at their disposal the existing infra structure

School of Engineering introduced in the beginning of the 70’s, a

on campus such as the library, laboratories and workshops, besides

Senior Thesis Work for its undergraduates as a mandatory activity

the computing resources and advisory Professors, specialists in the

for the completion of the course.

area of each project.

The successful experience was extended to other courses, and

It is hoped that this publication, that includes the summaries of

since 1996, all graduates of Mauá School of Engineering develop

projects conducted by students of Mauá School of Engineering in

projects to complete their courses. The project must include know-

2004 will give its readers a clear vision of the senior thesis works

ledge acquired during the course, promote investigative ability,

that have been developed, that in an indisputable manner contri-

evaluate the technical and economical feasibility of the product to

bute to the integration of knowledge acquired during the years of

be developed and, whenever possible, allow the student to build

learning in the Engineering Course

INDEX
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Business
Administration

FOOD ENGINEERING

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 economi-

Engineering

cal evaluations, process project, operation of installations, quality

F

Food
Civil
Control and Automation

ood Engineering is a specialization of Engineering dedicated

assurance, market research, management, sales, technical support,

to industrial processes for the production of food products. The

training and consulting. This list of activities affords a general idea

needs of modern life show a demand for pre-prepared foods that

of the scope of opportunities, emphasizing that the engineering

meet the requirements of practicality, nutritional value, sensorial

work is performed typically by well-qualified teams of professio-

quality and safety (absence of factors that may cause any damage

nals pertaining to various specialties.

to the health of the consumer), at an adequate price for mass

In this context, Food Engineering finds a potential field for this

consumption.

Electrical

development and assurance in the near future, especially in a

Through the application of scientific, technological and empi-

Mechanical

country like Brazil, with such a vast territory for food production

rical knowledge, Food Engineering aims at bringing benefits for

and in the direction of its insertion into the modern world.

society such as: the extended period for food storage, complete

Metallurgical

utilization of natural resources and the production of new products

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI

which meet the needs of the consumers.

Mechanical Production

Coordinator of Chemical and Food Engineering

Chemical
Environmental
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Engineering

Diana Buchner de Oliveira
Cristiane Yumi Tada

Food

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

Civil
Control and Automation
Electrical

I

n this study the sugar cane juice was acidified with a com-

Mechanical

bination of ascorbic acid and citric acid in equal concentrations
until reaching a pH of 4.3. Following this Gellan Gum was added in

Metallurgical

order to stabilize the solution. A heat treatment at 125 ºC for 2
seconds is recommended to avoid Bacilus coagulans proliferation,

Mechanical Production

followed by an aseptic packing process in a carton package. This
process causes a minimum change in organoleptic characteristics

Chemical

and increases the shelf life of the product.

Environmental
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Engineering
Food

I

Civil

rradiation, a revolutionary technique of food preservation, has

been used as an effective measure of intervention to guarantee

Control and Automation

food safety. With the evidence of the increasing demand for Japanese cooking, the idea arose of offering the market a safer sashimi

Electrical

using irradiation to decrease the microbial load and to eliminate

Mechanical

pathogenic microorganism, since this dish is consumed raw and
has a restricted shelf life. Sashimi of vacuum packed tuna, radiated

Metallurgical

with different doses (1, 2, 3 and 4 kGy.) and conserved at 5 °C, was
analyzed microbiologically (Plate Standard Count), sensorially

Mechanical Production

(Indirect Preference and alterations of color) and in texture (Texture
Profile Analysis). In microbiology the reduction of one logarithmic

Chemical

cycle with a 1,5 kGy dosage was noticed. A color loss has been
observed by increasing this dose. In the sensorial analysis there

Environmental

was no significant difference between radiated sashimi (1 kGy) and
non-radiated sashimi in a 5% level, to the people who consume this
product often. In texture analysis, there was also no significant

INDEX

difference in a 5% level between the applied dosages.
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THE DEVELOPMENT OF A COOKIE ENRICHED
WITH FIBER CONTAINED HIGH AMYLASE STARCH

CEUN-IMT

T

Business
Administration

his work had objectives: the research of the characteristics and

properties of the resistant starch (high amylose starch), the development of a cookie formulation and production process. The high
amylose starch is a prebiotic and functional food, contributing for
the reduction of the risk of illnesses as diabetes, intestine colon

Engineering

cancer, and preventing the gradual waste of energy.

Food

Two types and concentrations of high amylose starch, 240 HiMaize and Hi-Maize 260 (National Starch & Chemical Company),

Civil

and its interaction was evaluated for influence and cookie texture
by a full factorial design of two levels. The texture analysis was

Control and Automation

carried by a texturometer simulating a human bite. The results
obtained had been evaluated by variance analysis and had shown

Electrical

the interaction between the two starches analysed, with starch HiMaize 260 having a significant influence (p< 0,05) on maximum

Mechanical

The results obtained in this work had shown that it was possible
to produce a cookie fiber enriched with adequate flavor and texture

Mechanical Production

by means pof the addition of 7 % of the starch Hi-Maize 260 and 7
% of Hi-Maize 240. The cookie chemical composition was of 26.47%

Chemical

of fat, 4.66% of proteins, 3.46% of humidity, 0.74% of ashes and
64.77% of carbohydrates.

Environmental
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strength necessary for a cookie rupture.

Metallurgical

Ana Paula Zucon de Oliveira
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THE DEVELOPMENT OF A DIETARY COOKIE WITH FLOUR MADE
FROM PASSION FRUIT PEEL
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Engineering

PROF. CRISTIANE MARIA BARRA DA MATTA

Food
Civil

M

Control and Automation

any studies nowadays show the importance of a rich fiber

diet that along with other effects acts in preventing or reducing the

Electrical

risk of diabetes, cancer, cholesterol and cardiovascular diseases. A
previous study concluded that the passion fruit peel, that repre-

Mechanical

sents 61,9% of the fruit has a large amount of pectin (21%), a
soluble fiber that is totally degradable in the organism. Pectin

Metallurgical

reduces the glucose level in blood, besides being a by-product of

Mechanical Production

the juice processing industries. During the development of this
project, a diet cookie was formulated, without sugar, using the flour

Chemical

of the passion fruit peel. The centesimal composition of the product
is 3,21% water, 11% protein, 31% fat, 2,10% ashes and 51,79%

Environmental

carbohydrates. The results obtained have shown that the production of dietary cookies with desirable sensorial characteristics
is technically feasible, since it presented a good acceptance (90%)
in the consumer market in general.
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THE DEVELOPMENT OF CASSAVA ROLL
Business
Administration

T

he main purpose of this work was the development of a cas-

sava base roll as an alternative for a Dutch product made with
potato and well accepted by the consumers but with some restriction in relation to the price. During the development phase ten

Engineering

tests were conducted with the following sequence steps: cassava
peeling, cleaning with potable water, cooking and grinding, follow-

Food

ed by the addition of spices and other ingredients (parmesan
cheese, butter, salt and spices). It was shown that in order to have

Civil

a good texture, appearance and taste, the rolls should be fried

Control and Automation

instead of baked. In order to achieve a better conservation of the
rolls they were frozen before frying them for consumption. Sen-

Electrical

sorial acceptability tests were conducted and the product was
approved by 100% of the potential consumers. It was concluded

Mechanical
Metallurgical

Daniel Cezari

that the production of this product is feasible. During the first

César Augusto Locoselli

freezing test the thermal diffusivity values were obtained, which

PROF. ADELINO M. F. GOMES

were, before (4.0x10-8 m 2) and after (1.8x10-8 m2) changing the
phase. These values are essential for calculation of energy consum-

Mechanical Production

ption necessary for the continuation of this work.

Chemical
Environmental
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Engineering
Food
Civil

T

he object of this work is the development of a Cream Cheese

Control and Automation

made out of soy, in order to meet the increasing market demand
for high nutritional value foods. The product was elaborated from

Electrical

the fermentation of the water-soluble soy extract dissolved in milk
of low lactose content. In order to produce lactic acid, capable of

Mechanical

reducing the pH of milk, the following species of lactic-acid bacteria
were used: Lactobacillus lactes sp. cremoris and Lactobacillus

Metallurgical

lactes sp. lates. To obtain a more homogeneous product, the stages
of homogenization and pasteurization of the product were con-

Mechanical Production

ducted in a Stephan Geiger mixer. The nutritional additives used in

Chemical

the product’s formula were carefully selected during experimental
analysis, in which different types and concentrations were tested.

Environmental

The acceptance of the product was evaluated through sensory
analysis, carried out by 80 untrained persons. The Cream Cheese
obtained good acceptance (94%). The results have demonstrated
that it is technically feasible to produce the product in question.
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THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIALIZED
FOOD PRODUCT CONTAINING BEANS READY TO BE
CONSUMED AND PACKED IN A POUCH PACKAGE
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Food
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Civil
Control and Automation
Electrical

T

his project studied the development of an industrialized food

Mechanical

product containing beans and other ingredients ready to be consumed and packed in multilayer flexible pouch package with the

Metallurgical

view of meeting the practical needs of modern life. Initially all the
ingredients are placed in packages while still raw. The next steps

Mechanical Production

include the sealing of the package, the retort sterilization and
validation. The temperature of the retort were maintained constant

Chemical

during all the thermal processing. This fact is important to perform

Environmental

the heat penetration study. The finished product developed in this
project proved to be suitable for human consumption with no
harmful effects upon health.
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THE DEVELOPMENT OF A FROZEN FERMENTED
HYDROSOLUBLE SOYBEAN EXTRACT

CEUN-IMT

Business
Administration

Vanessa Brito Reis
Juliana Milla Mandia
Adrian Meusburger
Patrícia do Prado Casella
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Engineering
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Food
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T

Control and Automation

he aim of this project was to develop a product without lac-

tose that could improve the acceptability of soybean products in

Electrical

the domestic market, since soybean is a functional food with high
content of proteins and vitamins. This would help those people who

Mechanical

wish to improve their diet and attain a healthier life style.
Furthermore, even though Brazil is one of the largest producers

Metallurgical

of soybeans in the world, its consumption in the country is still very

Mechanical Production

small. Since the product is free of lactose, it could be an alternative
for those people with lactose intolerance. The process to obtain the

Chemical

product is based on the fermentation of a hydrosoluble soybean
extract by lactic bacteria with a later stirring and aeration (like an

Environmental

ice cream process) with addition of flavor and chunks of peaches.
The product showed a weak residual soybean flavor and good
acceptability among a random population, since 95% of the provers
said they would buy such product if available on the market.
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THE DEVELOPMENT OF AN EDIBLE FROZEN PRODUCT USING
COCONUT PULP WITHOUT THE ADDITION OF MILK
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I

t is possible to produce edible product using coconut pulp

Mechanical

without the addition of milk due to its foam producing property and
to its low residual flavor. These characteristics make the formulation

Metallurgical

very simplified, and dispense with other emulsifiers, stabilizers or
gums. The resulting organoleptic characteristics are very similar to

Mechanical Production

conventional ice cream. On the other hand, the caloric value is 31%
less and the fat content is 85% less. The formulation fulfilled the

Chemical

initial expectations, since it reached 93% acceptance, shown by the
sensorial analysis. It also demonstrated that the buying intention

Environmental

attained 91%, which shows the high quality achieved for the final
product upon completing the work.
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his work had as an objective the development of a frozen

The ideal formulation of the frozen flavored French bread was

flavored French bread, which has as its main characteristic, the

defined, as well as times and temperatures of the production steps.

possibility of being consumed directly after toasting. The aroma-

In order to determinate the approximated shelf life of this product,

tization was done with two additional ingredients in the formulation

a sensorial analysis was done, using the acceptance test, during

of a conventional French bread: encapsulated butter flavor and a

three months. The results of the analyses revealed that the product

commercial product based on butter and margarine. These two

did not show any significant sensorial changes, on a 5% level

ingredients together eliminate the application of butter or marga-

during the period analyzed. The product was highly accepted by

rine before toasting the bread, since the product already has the

consumers, obtaining an average mark on the hedonic scale, cor-

characteristics of French bread toasted on a hot plate. The freezing

responding to “like it very much”, during 77 days of storage. Based

process utilized was the cryogenic, with the injection of liquid

on the results obtained, the shelf life of the product was estimated

nitrogen that best maintains the characteristics of a frozen product.

at one year and ten months.
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THE DEVELOPMENT OF SEASONED SOY CHEESE
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T

he aim of this graduation work was to develop a soy cheese

(Tofu), with seasoning, thus having one more product utilizing
soybean, and making an attempt to increase its consumption. The

Engineering

original product has the characteristic of maintaining a residual
soybean flavor. This led to the introduction of organoleptic changes,

Food

which produced a new product with a more adequate flavor and
aroma for the Brazilian taste. Two processes for the extraction of the

Civil

“soy milk” were studied: the Fast Method and the Traditional Method, and the team opted for the Traditional Method due to the

Control and Automation

higher return. Samples already seasoned with pieces of olive, dried
tomatoes, condiments and aromas were submitted to tests such as

Electrical

the centesimal, shelf life and sensorial analysis. The kind of aroma

Mechanical
Metallurgical

Camila Michele Abdal

and quantity of seasonings were accepted, with an 81% approval

Marcelo Tajima Usui

index. This value permitted the conclusion that it is technically

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

possible to produce this cheese, preserving the nutrients and
benefits that the soy provides, without the characteristic residual

Mechanical Production

flavor.

Chemical
Environmental
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DEVELOPMENT OF A VEGETABLE SAUSAGE TARGETING
PHENYLKETONURIC PATIENTS
Business
Administration

T

his project has as its objective the development of a vegetable

sausage formulation targeting phenylketonuric patients. This pathology requires patients to restrict the consumption of foods
containing high levels of an amino acid called phenylalanine.

Engineering

Coming up with a low-level phenylalanine product that has similar

Food

aspect, taste and texture of regular sausage was the main challenge
of this project. Forty-six trials took place before the final product

Civil

was obtained. The process to produce the sausage, and its, final
preparation were optimized. The base for this product was a vege-

Control and Automation

table sausage formulation, which replaced the high-level phenylalanine ingredients. The ingredients used to develop such product

Electrical

were the following: beetroot, carrot, manioc, tomato, Rilla flour,

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

carrageenan, Rilla egg substitute, condiments and aromas. The

Camila Naomi Oshima

effects of these ingredients were studied aiming to adjust their

Carolina Carvalho de Souza Melo

concentrations. Chromatography determined the level of phenyla-

Thais Midori Nagae

lanine: 35.32 milligram per 100 gram of vegetable sausage. These

PROF. EDILENE AMARAL DE ANDRADE ADELL

results showed evidence of production feasibility related not only
to the phenylalanine level but also to technical aspects.

Chemical
Environmental
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF SAUSAGE
BASED ON HAM STUFFED WITH CHEESE

Business
Administration

T

his project focused on developing an innovative product that

offers the traditional Brazilian combination of ham and cheese. Ten
different formulations of wet cure were tested, as well as studying
the influence of adding dry cure in order to get a final product with

Engineering

distinguished sensorial characteristics. Seven different types of
cheese were tested to compose the product: Gouda, Maasdam,

Food

half-cure, mussarela, prato cheese, provolone and provolone with
oregano. The order and the adjustment of the process steps, inclu-

Civil

ding the optimization of the cure time, were also studied, such as:

Control and Automation

cutting the meat, tumbling and cure time. The use of a thermocontractile package like “cook in” to cook the product was evalua-

Electrical

ted. The tests results show that the best formulation for the cure is
Lílian de Cássia Silva Santos
Eduardo Yassue Nascimento Silva

Mechanical

Simone Yaeko Ideriha

Metallurgical

Viviani Nascimento Godeguez
PROF. EDILENE AMARAL DE ANDRADE ADELL

Mechanical Production

composed of water (10.66%), salt (2.52%), sugar (1.70%), sodium
tripolyphosphate (0.63%), sodium nitrite (0.008%) and carrageenan
gum (0.63%), with the use of dry cure proving to be unnecessary.
The most suitable combination for the product is to use 80% of
meat and 20% of cheese (10% Gouda and 10% yellow cheese). The
product seemed to have a good approval, since 95% of the tasters
reported they enjoyed the product.

Chemical
Environmental
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A FILLING ENCAPSULATE FOR CHEESE BREAD

Business
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T

he object of this graduation work is the development of a

technology to encapsulate a creamy filling for “cheese bread”.The
process used was the same one employed to encapsulate pharma-

Engineering

ceutical capsules (hard gelatin capsule), calcium alginate gels and
LM pectin gels. An attempt was made to obtain capsules with a firm

Food

denseness to facilitate the task of filling the bread. While baking, the
capsule should melt with the heat resulting in a creamy denseness

Civil

again. The tests proved that the use of pharmaceutical capsules was
impracticable due to the residues and difficulty during filling. Both

Control and Automation

calcium alginate capsule and LM pectin capsule have a firm dense-

Electrical

ness making the filling stage easier. However, calcium alginate

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

Carolina Faria Rodrigues

capsules maintain their firm denseness during baking, and leave an

Viviane Messias Florencio da Costa

undesirable residual taste. On the other hand, LM pectin capsules

Carolina de Carvalho

do not leave a residual taste, presenting the best results. However,

Carolina Bottignon Dicolla

the final flavor and denseness of the filling – after baking – are far

PROF. RAFAEL ALMUDI VILLEN

from the desired original filling (not encapsulated), indicating that
further tests are required.

Chemical
Environmental
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A STUDY TO DETERMINE THE TECHNICAL FEASIBILITY
OF THE UTILIZATION OF INDUSTRIAL WASTE RESULTING
FROM THE PRODUCTION OF CITRIC ACID

Business
Administration

T

his research Project is a contribution to determine the tech-

nical feasibility of the utilization of industrial waste resulting from

Engineering

citric acid production called “Raffinate”. It can be a food grade
waste, which contains important substances for human health, as

Food

for instance, proteins. Through analyses such as HPLC chromatography, plaque chromatography and centesimal analyses, it was

Civil

possible to determine the protein content and the possible amino
acids content in the “Raffinate”.Therefore the goal became to obtain

Control and Automation

free amino acids through protein hydrolyses, suggesting its utiliza-

Electrical

tion as a complement and a food supplement. In an attempt to
improve the sensorial characteristics and to increase the protein

Mechanical

content, trials were conducted with a spray drier to dehydrate and
clarify the waste. The results of these tests were not satisfactory and

Metallurgical
Mechanical Production

therefore were not included in the project. Only crude “Raffinate”

Ricardo Jambas Piovan

was used. With the reutilization of the waste, environment impacts

Claudio Luiz Goes de Almeida

are reduced as also are the costs of treatments generating added

PROF. ANTÔNIA MIWA IGUTI

value to the waste.

Chemical
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he focus of this project is based on a technical survey of a food

of raw materials, packaging products, layout and storage of fini-

industry, with the objective of applying the knowledge obtained

shed products did not fulfill sanitary requirements. These facts led

throughout the years of study at college, and to develop proposals

to the focus of the project, which was, “Awareness of the employees

for improvements of the total quality of the company.

and owner regarding the legislation and their social responsibility”.

A search was made for a company that would allow access to

Proposals of improvements with the lowest possible cost were

its production process and provide the needed data for the survey.

created in order to implement them in the company. A manual of

The selected company was small, with its production based on the

Good Manufacturing Practices (GMP) and a questionnaire for eva-

customers’ demands. It presented a great variety of products such

luation of the hygiene and cleanliness of the company were crea-

as snacks, desserts and pasta, produced in excess due to the com-

ted. A third company was indicated to outsource the implemen-

pany’s lack of planning and producing whatever the customer

tation of a pest control program.

orders.

Environmental

All these proposals were created with the intention of improving

For the development of this project consideration was given to

the quality of the company and to furnish the owner and the em-

the main critical points related to hygiene and cleanliness of the

ployees with sufficient knowledge to fulfill sanitary regulations and

company. Many problems were encountered with the respect to

meet the demands of society with respect to hygiene and clean-

hygiene of the plant itself and the workers. Also the arrangement

liness.
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Food
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T

Control and Automation

he work had for objective the modeling of the effect of the

concentration of the gelling agents modified starch and carra-

Electrical

geenan gum in the profile of texture of flans by means of response
surface. The concentration of the gelling agents was evaluated in

Mechanical

five levels, varying of 2.09% 4.91% for the modified starch and of
0.13 o.27% for the carrageenan gum. The parameters analysed in

Metallurgical

the texture profile had been: adhesiveness, cohesiveness, elasticity, firmness, fracturability and gumminess. The results obtained

Mechanical Production

had been analyzed by variance analysis and had been constructed

Chemical

to statistical models and surfaces responses for the parameters
adhesiveness, elasticity, fracturability and gumminess. For the

Environmental

parameters firmness and cohesiveness it was verified that the
concentration of the gelling agents presented a not significant
influence (p< 0.05). The statistical models allow the forecast of the
parameters of texture desired in product in function of the concen-

INDEX

tration of the gelling agents modified starch and carrageenan gum.
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Business
Administration
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Vanessa Parizotto Alves
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Engineering
Food
Civil

T

he main objective of this project was to conduct a critical

Control and Automation

analysis of the existing packages for beer in the Brazilian market
detecting the possibilities for innovation changes. At the same time,

Electrical

study the feasibility of these innovations, aiming at companies that
intend to invest in this area, and through a market research, to

Mechanical

answer the following question: “Is there space for innovation in

Metallurgical

beer packaging?” Surveys were made on the types of packaging
currently commercialized in the domestic and external market and

Mechanical Production

also with respect to the beers. By means of a questionnaire, an
analysis on consumer satisfaction was also made, with relation to

Chemical

the packaging used for holding the beer, and with the brands of
preferred beers. The answers showed that the space for innovation

Environmental

in packaging exists, but this factor is of small importance at present
since it has very little influence on the choice of the product for the
consumers.
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CEUN-IMT

Business
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Thiago Polisel de Oliveira Jordão

Engineering

PROF. GUSTAVO FERREIRA LEONHARDT

Food
Civil
Control and Automation

T

Electrical

he use of institutional metallic packaging for products of

average acidity and high consistency has shown to be inadequate,
since they modify the organoleptical properties of the product. This

Mechanical

work aims to study the best material to substitute the usual metallic
packaging in order to eliminate sensorial problems in a product

Metallurgical

using such packaging. The mentioned product is currently supplied

Mechanical Production

in 3kg cans and the objective of this project is to change the packaging material for a sterlizable flexible film, usually known as a

Chemical

pouch. The project’s scope is to discuss the advantages and disadvantages of this new packaging; as well as to obtain technical

Environmental

information concerning the packaging and the process involved in
its sterilization in an autoclave.
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CEUN-IMT

CIVIL ENGINEERING

yet it is also, at the same time, constantly updating its contents. The
course was conceived to form a generalist Civil Engineer provided
with sound fundamentals and wide professional breadth, directed
to the latest technologies in connection with works management,

Business
Administration

planning, devising, execution and maintenance.

T

Engineering
Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical

he Civil Engineering courses were devised with the purpose

The Civil Engineer work field has always been very broad and

of applying scientific and technological knowledge to the creation

diversified, and, currently, Civil Engineering requires skilled profe-

of structures and buildings, in addition to providing inputs to

ssionals qualified to engage in works as diverse as a residential

develop processes aimed at improving man’s quality of life in

building, a railway, an airport, a hydroelectric plant, a sanitation

society.

system, urban and interurban infrastructure works, just to mention

The first regular Engineering School in Brazil was the Royal

some of them. Concerned about these needs, Mauá School of

Academy of Artillery, Fortresses and Design [Real Academia de

Engineering seeks to offer its students subjects in the following

Artilharia, Fortificação e Desenho], established in Rio de Janeiro in

expertise areas: Civil Construction; Structures; Transportation;

1792. In 1822, the Academy had its name changed to Imperial

Sanitation and Water Resources.

Military Academy [Academia Imperial Militar], and in 1823 it started

The Senior Thesis Work is a major step in completing the Civil

admitting civilians. In 1874, the Academy was dissociated from the

Engineering Course; the subject matters thereof are defined toge-

Army and three engineering courses were created: Civil Cons-

ther with the students within the above-mentioned expertise areas,

truction, Mining, and Arts and Manufacturing Engineering.

based on both market demands and current needs for the develop-

In the course of 130 years, the growth of Brazil’s population and

Metallurgical
Mechanical Production

ment of technologies.

their concentration in large urban areas urged an improvement in

The Senior Thesis Work summaries that follow stem from coor-

the Civil Engineering courses with extensive knowledge dissemi-

dinated teamwork and represent a critical transition step from

nation, so as to meet the demand for scientifically, technically and

University to Professional life.

administratively qualified civil engineers.

Chemical
Environmental

The Civil Engineering course at Mauá School of Engineering -

PROF. JAYME PINTO ORTIZ

created in 1968 and duly accredited in 1972 – is a traditional one,

Coordinator of Civil Engineering
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THE AERODYNAMICS OF BUILDINGS – AN EXPERIMENTAL APPROACH
THROUGH TESTS IN A WIND TUNNEL WITH ATMOSPHERIC BOUNDARY
LAYERS AT THE MAUÁ SCHOOL OF ENGINEERING

Business
Administration

T

his work consists of experimental data collecting, based on

the present conditions, of the Wind tunnel of open circuit and

Engineering

closed chamber from the laboratory of the Mauá School of Engineering.

Food

A Pitot tube developed by the group, with the assistance of the
college’s mechanical office, and calibrated by IPT informed the

Civil

conditions of the atmospheric boundary layer.
A test was also performed on a building model in a scale of 1:100

Control and Automation

to determine the external pressure coefficients on the roof and the

Electrical

walls. The results obtained ware compared with the results from the
Brazilian norm ABNT NBR-6123 – (Forces in buildings due to the

Mechanical
Metallurgical

Tiago Barbosa Llorente

wind) and also compared with the results obtained by the Eng.

Welker Vicenzi Fernandes

Mestre Célio Fontão Carril Junior in his master´s paper. (Design,

Igor Soares Guaitoli

Construction and Calibration of a Wind Tunnel).
Finally tests were conducted on two other structures, a gas

Bruno Costa Peixoto

Mechanical Production
Chemical

Marcello Cecílio Lutfi

stations and a bridge, only for visual observation of the reaction of

PROF. CELSO LUIZ FELIPINI

the air when it meets the structure.

Environmental
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Business
Administration
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Engineering

Roberta Forestieri
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Food

PROF. JANUÁRIO PELLEGRINO NETO

Civil
Control and Automation
Electrical

T

he evaluation of the behavior of civil structures must be based

Mechanical

on the knowledge of the representative properties of mobility of the
system, besides those of the geometric aspects, of the actions, the

Metallurgical

demanding efforts and the displacements of the structure. The
usefulness of the structural dynamic analysis is demonstrated for

Mechanical Production

this, in the determination of the dynamic properties, such as the
natural frequencies, deformed modal and the factors of dynamic

Chemical

amplification.

Environmental
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THE USE OF BIOGAS GENERATED FROM LANDFILLS

T

Business
Administration

he main objective of this work is to study the economic and

technical feasibility of using biogas generated in landfills.
It is an almost free energetic source, naturally generated, which
when it is not used it increases the methane emissions, and as a
consequence it increases the greenhouse effect.

Engineering

The generation of electricity is the most feasible alternative now
using combustion generators. The possibility can therefore be

Food

foreseen of complementing or substituting the current equipment
for generation of energy (hydroelectric, nuclear centers) for energy

Civil

landfills. Although biogas combustion does not solve the problem

Control and Automation

of emissions, it is the minimizing factor in the transforming of
methane into carbon gas, a pollutant of smaller impact in the

Electrical

greenhouse effect.

Juliana Saemi Onoue

The economic feasibility study was accomplished using the

Mechanical

program of mathematical modeling – LANDFILL (of EPA - Environmental Protection Agency) comparing the real data of an existing

Metallurgical

enterprise (Bandeirantes Aterro Sanitário) with the theoretical
model supplied by the program. Having proved the model’s feasibi-

Mechanical Production

lity, it was possible to study the economic feasibility of using biogas

Chemical

which was shown to be favorable upon application of the model.

Environmental
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HOW TO SUCCESSFULLY MANAGE A CIVIL CONSTRUCTION ENTERPRISE
Business
Administration

T

his paper covers the main concepts that involve construction

and the function of a manager, considering the more recent developments in the scope of management. Special emphasis is given

Engineering

to the most basic and modern concepts: planning, controlling and
execution of the several steps to be taken in a building enterprise.

Food

The work was developed in six basic chapters of management,
aiming at the success of the enterprise in a highly competitive

Civil

market that is always in search of better results, establishing criteria
and goals with the objective of reducing costs and increasing

Control and Automation

profitability.
One of the most modern subjects approached in this paper is the

Electrical

“Shared Management” that seeks to achieve higher productivity
Marcelo Carvalho Santiago

Mechanical

through a program of goals and the motivation of the work team.

Alberico Di Cesare Neto
Mateus Pinheiro Gontijo

Metallurgical

Rodrigo Tenuta Sanchez
Adriano Frossard da Fonseca Junior

Mechanical Production

Rodolfo Fernandes Vasques

Chemical

The paper concludes by showing the importance of management to achieve the success of an enterprise. Satisfactory and
effective results were obtained that benefited the company both
internally with increased profit and externally by reaching prominent positions in the market.

PROF. MÁRIO EDUARDO PASSEROTTI

Environmental
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SOIL FREEZING: APPLICATIONS, METHODS AND PROCEDURES

CEUN-IMT

Business
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Engineering

Viktor Nodomi Cabrini
PROF. JOSÉ MARIA DE CAMARGO BARROS

Food
Civil
Control and Automation

T

his paper relates the study and development of the design and

Electrical

execution of a construction project that is the first of its kind in

Mechanical

Brazil. It involves the digging of a well in very soft soil with a soil
freezing process by means of the circulation of liquid nitrogen. The

Metallurgical

soil freezing process is briefly described, the various stages of
execution, going from the technical feasibility tests of freezing the

Mechanical Production

soils during construction , the freezing methodology adopted and
its integration with the wall of projected concrete, up to the need

Chemical

for the development of an instrument to evaluate resistances in the
body of frozen soil and the evaluation of the final structure’s per-

Environmental

formance.
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Engineering
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Food
Civil
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T

his work was developed aiming to achieve total control, in

Electrical

technical terms, of the progress of construction and costs, based on
the ISO 9000 series and PBQP-H, (Brazilian Quality and Productivity

Mechanical

Program) which resulted in a better control of the construction,
lower cost and better attending to the customers. This resulted in

Metallurgical

less waste of materials, reduction in cost of production, increase in
productivity, better quality of the product, increased client satis-

Mechanical Production

faction, and a reduction of maintenance costs.
This paper includes tables, graphs and demonstrations of tasks

Chemical

that should be executed in a construction and its control in order
to provide the client with higher quality and satisfaction at lower

Environmental

costs.
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TECHNICAL FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION
OF A RESIDENTIAL CONDOMINIUM

CEUN-IMT
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Engineering

Carlos Henrique Ribeiro Machado
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Food

PROF. CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

Civil
Control and Automation

T

Electrical

o execute this Graduation Project, the first step was the choice

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

and localization, the land was selected.

of the city for the implantation of the enterprise, based mainly in

With the information the product was developed : a residential

its localization (neighborhood of São Paulo) and the ease of access

condominium composed of forty-seven houses of approximately

(Highways Anchieta and Imigrantes). Having chosen city, a survey

705m2. With the implementation and the defined residential plan,

was made of the economical and social status of the population and

costs were estimated for the construction and implementation of

which type of enterprise the city needed most.

the condominium.

It was verified that the city already had many enterprises of me-

The construction schedule was defined, dividing the work in two

dium and low standard and that people with purchasing power did

stages – the first one containing the implantation and the cons-

not have options inside the city of São Bernardo do Campo; based on

truction of fifteen houses, the second phase involving the cons-

this it was decided to develop an enterprise of the highest standard.

truction of thirty-two houses. And finally, with the cost estimates

A search was made for real available land within the city limits

and cash flow it was possible to forecast expenditure schedules and

in which the idea could be implemented. Based on the size, price

conclude the feasibility study of the enterprise.
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THE APPLICATION OF A MANAGEMENT MODEL IN A RESIDENTIAL BUILDING
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Engineering
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Food

Ana Paula Himawari Paukoski
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Civil

PROF. MÁRCIO J. ESTEFANO DE OLIVEIRA

Control and Automation
Electrical

T

Mechanical

he civil engineering is responsible for generating large

amounts of residues, but most of these are recyclable. In this study,

Metallurgical

the residues were separated according to the stage of the work,
classified and directed to their correct destination. In the case,

Mechanical Production

studied the residues quantified were generated from a building of

Chemical

a medium to high living standard, and they were managed according to CONAMA (National Environment Council) Resolution n. 307.

Environmental
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Engineering

PROF. ELIZABETH MONTEFUSCO LOPES

Food
Civil

C

Control and Automation

ivil construction is one of mankind’s most ancient activity

areas, however, throughout the ages it has witnessed many chan-

Electrical

ges and taken many lives, mostly through the lack of control over
the environment, production processes and safety orientation for

Mechanical

workers, causing numerous onsite accidents and occupational

Metallurgical

diseases. The implementation of a safety system in all civil construction work is designed to guarantee the health and physical

Mechanical Production

integrity of workers, as well as producing superior quality and
productivity indices. Engineers and construction workers must be

Chemical

made to understand that adoption of such a system is not merely
an obligation but an intelligent option, through specific health and

Environmental

safety training courses and the Construction Industry Work and
Environmental Conditions Program (PCMAT).
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Engineering

PROF. CÁSSIA SILVEIRA DE ASSIS

Food
Civil
Control and Automation

T

he current competitive market, the demand for technological

Electrical

innovation and the quality required by consumers, force the building constructors to constantly look for new ways to rationalize all

Mechanical

the construction stages that involve any building project always
seeking to reduce costs, whether in time of construction or increa-

Metallurgical

sed quality.
This work presents a study of five steps (foundation, structure,

Mechanical Production

walls, doors and windows, and roof), covering a case study of a

Chemical

single house, of approximately 90 square meters.
Analyses were made on the aspects of price, constructibility,

Environmental

quality and durability, where many options of materials and construction methods are shown, analyzing the cost benefit of each
system employed.
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Engineering
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Food
Civil

T

Control and Automation

his work presents reflections on the program of Urbanization

of the Areião Shanty Town. This project was developed in the city

Electrical

of Itapevi, with the support of the “Banco Inter-Americano de

Mechanical

Desenvolvimento” (BID) and has been considered as a successful
experience.

Metallurgical

Based on the diagnosis of previous urbanization experience, the
team prepared recommendations to guarantee the sustainability

Mechanical Production

and the repeatability of the programs of Urbanization “Areião”
Shanty Town.

Chemical

The group prepared the analyses and the definitions of technical
solutions and parameters for performance in the areas of the basic

Environmental

housing units such as, infrastructure, environment and financing.
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ENGINEERING

CEUN-IMT

and laser printers; automatic doors; air bag; ABS; electronicallycontrolled active suspension are some examples of smart products
that rely on new technologies to perform tasks once rendered
impossible if supported by outdated or costly technologies.
All these systems and products result from adequately inte-

Business
Administration

grated technologies deriving from mechanical and electronic engi-

T

he emergence and evolution of microelectronics resulted in

Engineering

neering as well as from computer science.

its incorporation into mechanical systems, which caused deep

The Control and Automation Engineering course provided by

changes. In certain cases, mechanical systems have been com-

Mauá School of Engineering focuses on mechanical engineering –

pletely replaced by electronic devices.

in regard to machinery and manufacturing processes -, electronic

Considering an industrial plant years ago, most of the work was

engineering, and computer science, as well as on their applications

developed by trained operators who carried out virtually all tasks

Food
Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical

in processes control and industrial automation.

comprising the production process, such as materials transporta-

The students who have graduated from Mauá School of Engi-

tion and machinery operation. Today’s plants, by contrast, are a

neering Control and Automation Engineering course are ready to

combination of electronic, mechanical and information systems/

perform and develop their job in the new areas available to engi-

machinery which operate with some level of automation. Some

neers qualified in mechanics, electronics and computers. These

examples of these systems, which can be found in any modern

work areas particularly include the following:

plant, are the computerized numerical control milling machines,

1) smart (automatic) machinery and products. This area com-

automatic materials handling systems, robots, programmable logic

prises Robotics, CNC machines, and any self-operating machines;

controllers, computers and software programs specially designed

Metallurgical
Mechanical Production
Chemical

2) manufacturing automation;

to control such systems. Additionally, these systems are integrated

3) continuous processes control. Examples include control of

by communications networks and distributed databases designed

petrochemical plants and similar activities, and automatic equip-

to operate as a single system.

ment control systems such as those used in aircraft;

The technology changes underlying the manufacturing process

4) computer-aided design and manufacturing (CAD/CAE/CAM). This

are also present in consumer goods. Microcomputer-based pro-

area is closely related to manufacturing automation, in that it repre-

ducts are called ‘smart products’. Such smart product electronics

sents the project automation and its integration into manufacturing.

include microprocessors and other electronic components which

Environmental

support the software-based controller. Autofocus cameras; portable

PROF. EDUARDO LOBO LUSTOSA CABRAL

video cameras that prevent image vibration; copy machines; ink jet

Coordinator of Control and Automation Engineering
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IN THE RECOGNITION OF SIGNATURES
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Engineering
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Food
Civil
Control and Automation

T

Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

his paper describes the development and application of

patterns from each signature. With the characteristics obtained

software that uses an algorithm for signature recognition, based on

through the study of the map, a comparison is made between the

a kind of artificial neural network, developed by Teuvo Kohonen.

signature to be verified and the average of the signatures already

This technique is the Self-Organizing Map where patterns based on

stored in the software. Thus the authenticity of the signature is

its characteristics are topologically ordered in a neural grid through

determined. Generally, signatures have variations even though

a mathematical data processing, which proceeds as biological

made by the same person. Although the efficacy of an artificial

neural networks, in order to obtain learning about these patterns

neural network is still a long way from achieving the results of a

and to distinguish between two objects. In this case, the mentioned

biological neural network in a human brain, it is possible to

object is the signature image, acquired by the camera, digitally

demonstrate that the technique of a self-organizing map is a power-

processed and sent to the software, which contains the algorithm

ful tool in the analysis, distinction and recognition of signature

that will process the data ordination and the learning of the single

patterns.
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AN ANALYSIS OF THE MAIN INFORMATION SYSTEMS
IN CONTROL AND AUTOMATION ENGINEERING

CEUN-IMT

Business
Administration
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Engineering

Vlamir Fernandes da Silva
PROF. RODRIGO CUTRI

Food
Civil
Control and Automation

T

Electrical

his work presents to the engineer the main systems of infor-

mation related to control systems and automation projects, and

Mechanical

their inter-relationships, through a systematic approach of the areas

Metallurgical

involved in the productive process compared to the systems of
information used by these areas. It seeks to provide the reader with

Mechanical Production

a wide vision of the flow of the information in the industry from the
factory floor to the strategic systems; it brings to light the impor-

Chemical

tance of developing projects capable of increasing company knowledge. Finally an electronic book has been developed so that the

Environmental

student-engineer may interact with the exposed material in an easy
and didactic manner.
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Engineering

PROF. FERNANDO SILVEIRA MADANI

Food
Civil
Control and Automation

T

he project consists of the automation of a manufacture pro-

Electrical

cess that will be divided in two stages: cutting and packing of seal
tapes made of PTFE (Polytetrafluorethylene). These tapes are used

Mechanical

in many types of sealing, having as its main application the sealing
of pipes for hydraulic and pneumatic systems.

Metallurgical

Currently the process of cutting and packing of the PTFE seal

Mechanical Production

tapes is mostly done manually. In this project new devices and
modifications in the current equipment are proposed allowing the

Chemical

cutting and dispatching of the tapes to the packing machine, where
the packing will be made automatically without human interfe-

Environmental

rence.
This project will be implemented in the Tecnoflon-Brasflon Ltda.
Company, located in Diadema - São Paulo, that will supply all the
necessary aid for the accomplishment of the project.
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Food
Civil
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T

Electrical

his Graduation Paper presents a supervisory and control

system operated by multiples interfaces (Cell phone WAP Internet,
Computer, Hand-held, WAP and Internet among others), using a PC

Mechanical

as data server with full-time Internet accessed, and its parallel port

Metallurgical

transmitting and receiving digital signs.
The object of the project is to make people’s life easier, providing

Mechanical Production

greater security, practicability and comfort. It allows the various
devices linked to the system to be handled, programmed and

Chemical

managed according to the user’s convenience and comfort.
The system allows the simultaneous setting of devices, as well

Environmental

as the instantaneous monitoring of the devices’ behavior.

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

57

SENIOR THESIS
WORKS 2004

A STAIR CLIMBING WHEELCHAIR
CEUN-IMT

Bruno Scudeler Carrasco

Business
Administration

Ricardo Luís de Souza Martins
Marcos Takashi Kajikawa
Jacques Kondi Hamadani
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Engineering
Food

T

Civil

he objective of this work was to project and build a simple

mechanism placed on a wheelchair so that it could climb up stairs.

Control and Automation

To accomplish this engineering tools were employed such as an

Electrical

electronic spreadsheet and basic concepts of physics, elements of
machine design etc. Prior to the actual development of the project,

Mechanical

scientific research of a professional character was conducted with
bearers of physical deficiency, as well as a study of the Brazilian

Metallurgical

infrastructures and legislation in order to assess the real importance and feasibility of the development of this project. The feasi-

Mechanical Production

bility was confirmed with the already existing highly cost products,
thus a prototype was built. The objective of this prototype was

Chemical

achieved, that is, the wheel mechanisms, three on each side, disposed in the form of an equilateral triangle, is capable of providing the

Environmental

expected movement of climbing the steps one by one. Some other
ideas proved feasible while others, such as a moving belt in place
of the wheels were discarded during the tests.
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Flavia Carina Alves de Oliveira

Engineering

Daniel Boari Coelho
Anne Vailati de Paula Blassioli

Food

PROF. RUBENS GEDRAITE

Civil
Control and Automation
Electrical

T

his project consists of the development of two prototypes of

Mechanical

automatized peristaltic pumps powered by compressed air, for use
in the area of Medicine. The main suggested application for these

Metallurgical

pumps would be as part of equipment that works as extracorporeal
circulation. Its development attends the specifications of blood

Mechanical Production

pressure, outflow and special care. One of the projects consists of
a Single Chamber Pump with tubes constriction restricted to a

Chemical

chamber. The other one consists of a Directed Flow Pump in which
the air injection and subsequent tube constriction occur through

Environmental

the use of a device in which small slots allow the airflow. The
development of the Single Chamber Pump presents better results
in a simpler construction.
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Business
Administration

Fabio Silveira Beneti
Daniel Brevileri Benedito
Amanda Zanone
David Bento de V. Rodrigues
PROF. EDUARDO LOBO LUSTOSA CABRAL

Engineering
Food
Civil

T

he object of this project was to create a robotic head with a

Control and Automation

human appearance to reproduce the various facial expressions of

Electrical

man. For the development of the mechanisms, a research was
undertaken to discover which facial points need to move in order

Mechanical

to reproduce the various expressions. The robot has nine degrees
of freedom, which are: the movement of the right eyebrow, the

Metallurgical

movement of the left eyebrow, vertical and horizontal movement
of the eyes, mouth movement (closing and opening), right pal-

Mechanical Production

pebral movement, left palpebral movement, right cheek’s movement and left cheek’s movement. To move all these mechanisms a

Chemical

shape memory alloy is used. This material, which is composed of
nickel and titanium, presents the capacity of returning to its original

Environmental

shape when heat is applied. At the same time, a silicon mask was
forged, to give the robot a human look.
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MONITORING VEHICLE ROUTES WITH THE HELP OF GPS
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Engineering
Food
Civil

T

he preparation of this work focused on showing the concepts

Control and Automation

assimilated during the years of learning at the Mauá School of
Engineering and putting them into practice in the simulation of a

Electrical

problem similar to those that will have to be faced in the group’s
future profession.

Mechanical

The aim was to develop an innovative system, well accepted on
the market, to monitor vehicles in their respective routes through

Metallurgical

the GPS (Global Position System). To accomplish this objective a

Mechanical Production

micro-controller linked to a GPS module was used in order to
visualize the incoming information obtained through an easily

Chemical

understood interface.
The results obtained were highly successful, which is of utmost

Environmental

importance for the strengthening of the group’s self confidence,
affording them total conviction that they are capable of exercising
activities as Engineers in a highly competitive market.
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Food
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Control and Automation
Electrical

T

Mechanical

his work consists of a project and construction of a lamppost

to be used in public and private gardens and parks, totally self-

Metallurgical

operated, which means an equipment that works without electric
power as an external source of energy. The lamppost uses only

Mechanical Production

solar radiation to work.

Chemical
Environmental
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A ROBOT CHESS PLAYER
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Engineering
Food
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T

he object of the project is to show the automation process of

Control and Automation

a chess match, that is, to move the game from a computer’s monitor
to the reality of the chessboard. A man-machine interface was

Electrical

developed to allow for all the realism of a match. Sensors determine the position of the pieces on the board, these are sent to the

Mechanical

microcomputer, the program analyzes the play and the answer is
sent to the robot that will execute the play. This paper shows the

Metallurgical

important things for the robot’s acquisition that will execute the

Mechanical Production

play, as well as the sensors that determine the answers of the man.
All the communication interfaces between the different systems are

Chemical

described (instrumentation and software) through routines and
programs. The paper presents many illustrations, drawings and

Environmental

projects for the correct development of the system. This project can
serve as a reference for the reader who desires to turn any virtual
process into reality in the field of entertainment.
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Food
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Civil
Control and Automation
Electrical

T

Mechanical

his project describes the development of a mobile robot

guided by wireless control, from its project development to its
construction. The function of the Robot is to move according to the

Metallurgical

command given by its controller, being capable of moving forward

Mechanical Production

and backwards, and to rotate clockwise and anti-clockwise. The
robot will be available for studies and future autonomous imple-

Chemical

mentations at EEM – Escola de Engenharia Mauá. (Mauá School of
Engineering).

Environmental
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CEUN-IMT

SOUND SOURCES DETECTION AND POSITIONING SYSTEM

T

his system has been designed to detect and locate sound

Business
Administration

sources. Especially in times of critical violence, this project’s main
goal was focused on locating the sound of a muzzle blast from a
gun, helping the authorities to find their shooters.
In order to make this possible it was necessary to build three

Engineering

electrical devices that could amplify and filter the sound so that a
microcontroller could handle the three received signals, calculate

Food

the time differences and communicate with a computer.
Based on the physical principle that the sound emitted inside a

Civil

region surrounded by three microphones will reach them at different times and sequences, this project utilizes an artificial neural

Control and Automation
Ricardo Doll Lahuerta

Electrical

Fernando Reis Brito
Flávio Diniz Fontanesi

Mechanical

Daniel Visconti Penteado
PROF. ARNALDO MEGRICH

Metallurgical

network to solve the problem.
One of the promising techniques for solving problems that can
be resolved through artificial intelligence are the Artificial Neural
Networks that can be understood as systems that simulate the
behavior of the human brain; this includes learning by errors and
making discoveries.
They could also be characterized as models based on biological

Mechanical Production

neuronal structure, although a large artificial network can have
thousands of neuronal units while the brain of mammal reaches the

Chemical

mark of billions.

Environmental
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A VOLUMETRIC DOSAGE SYSTEM
CEUN-IMT

T

his project contemplates the development of equipment ca-

pable of filling fluids directly into the final bottle with programmable volume and speed production. To find an intelligent and

Business
Administration

feasible solution some research were conducted. Through a market
survey it was shown that the product should be used in small and
medium sized industries that generally use low cost machines with
rudimentary processes while higher technology machines are very
expensive. All machine specifications such as precision, appli-

Engineering

cation, automation and costs were defined following this market

Food

survey. Thus, various ideas and concepts were developed making
it possible to analyze some machine characteristics such as repeat-

Civil

ability, versatility, maintenance and project costs, among others.
The most feasible option was then selected, and the project was

Control and Automation

divided in two groups: one for the mechanical development and the
other for the automation system. In the first place a study was

Electrical

made for the best configuration of the four bars mechanism with
the best solution being a knuckle winch system with linear guides.

Mechanical

Calculations were then made to select the mechanical parts and
components and with these results, an automation system was

Metallurgical

selected. This system contemplates a Programmable Logical Con-

Mechanical Production

troller with a man-machine interface, a servomotor and a stepper
motor. To consolidate this automation, hardware and software

Chemical

development was made. At the completion of this step, the machine is fully specified according to the Newtonian fluid appli-

Environmental

cation. Furthermore the machine concept could be extended for use
in other kinds of industries such as food, chemistry and cosmetics.
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Food

PROF. MAURÍCIO CAPELAS

Civil
Control and Automation

T

Electrical

he object of this project is to show that the Control and Auto-

Mechanical

mation Course allows the integration between various subjects,
such as: Computing, Mechanics and Electronics. Besides this, it

Metallurgical

allows one to use the resources, which already exist at the Mauá
School of Engineering and add new ones, which can serve as

Mechanical Production

motivation for the new Engineers. To achieve the stated requirements it was decided to simulate a Flexible Manufacturing System

Chemical

using a robot and a vision system which can exchange information
and decide the next steps of simulation.

Environmental
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A ROBOTIC SYSTEM FOR A WAREHOUSE
CEUN-IMT

Business
Administration

Douglas Domingues Pardo
Diogo Favari de Britto
Marcelo Rogério da Costa
PROF. SÉRGIO LUIS RABELO DE ALMEIDA

Engineering
Food
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T

Control and Automation

he objective of the project is to develop a prototype of a

Cartesian Manipulator, capable of handling material in a warehouse

Electrical

thus becoming an integral part of a Flexible Manufacturing System
(FMS). Until recently this concept presented an important impe-

Mechanical

diment which was the ability to handle different kinds of materials

Metallurgical

in the same warehouse.
The automation appeared as an alternative to improve the

Mechanical Production

manipulation techniques making storage a simple and flexible task.
The proposed project is to develop a simple and low cost prototype

Chemical

to manipulate CD boxes. This, prototype simulates the warehouse
of a big market. A software performs the management of the ware-

Environmental

house and the man-machine interface. Through this software the
user can include or withdraw a given CD.
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Engineering
Food

T

his work shows the implementation of a system that allows

Civil

the remote control of an arm robot through the WEB using a low

Control and Automation

cost, widely used, network-computing model. This model involves
the Ethernet standard in the enlace layer and the TCP/IP in the

Electrical

transport and net layers, reaching the application layer. The robot

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical

chosen is the Scorbot ER V Plus and its controller, both belonging

Engineering already has a programmable manipulator, SCORBOT

to Mauá School of Engineering, connected to the eZ80 Acclaim

ER V Plus with its control and power interfaces, it is being used as

board model. This low cost eZ80 based hardware was used with the

application example. The man-machine interface is implemented

intention of substituting a PC normally used with the equipment

using HTML forms and CGI (Common Gateway Interface) functions,

which has a higher cost. With this proposed solution one can

provided by Zilog®, through an API (Application Program Interface)

increase the productivity of this equipment, thus optimizing the

and the eZ80F91 Development Kit used in this project. Thus, any

return on investment and removing the skilled professionals from

network terminal could be the robot controller, since it has a HTTP

unhealthy regions and dangerous areas. Since the Mauá School of

Client (Web Browser) and Ethernet connectivity.

Environmental
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WORKS 2004

CEUN-IMT

ELECTRICAL ENGINEERING

Engineering. The School’s Electric Engineering course also provides

Business
Administration

students with the opportunity to choose those areas most suiting
their personal interests, as well as the proper timing to opt for one
of its four course emphases: Electrotechnics, Computing, Tele-

I

communications, and Electronics, all of them comprising graded

t is universally acknowledged that the Electrical Engineering

specialization until the course completion.

Engineering

area evolves very quickly. Its breakthroughs and developments
pervade our lives, and the fact most people are unaware of it is

The course’s last year includes subjects designed to meet the

Food

quite common and understandable; dedicating some minutes of

labor market’s most urgent demands, as well as students’ needs in

deep thought about it, however, might help us see it thoroughly.

their early professional life and Supervised Internship programs. In
the night course, these subjects are taken during the last two school

This is the context outlining the challenge facing the Engine-

Civil

years.

ering teaching practice: How could it be possible, over five or six

Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical

years, to form – not only inform – students in a responsible manner,

Certain critical aspects underlying the course - such as team-

qualifying them for the discharge of their duties in such a dynamic,

work – are particularly emphasized with the Final Graduation Work.

ever-changing area?

On the following pages, you will become acquainted with the

Succumbing to the latest-technology-teaching temptation would

myriad of projects developed that seek to reproduce – in an acade-

ultimately prove unsuccessful; educators in the area all agree that

mic environment – integrated study- and project-related activities,

efforts are to be concentrated on teaching how to think and orga-

which are usually performed by teams and are common practice in

nize ideas, to analyze issues, to deliver creative solutions and to go

the professional market to be faced by new graduates.

on self-learning initiatives before engaging in teamwork. This is the

Mechanical Production

PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA

very basis of the Engineering practice.

Chemical

Professor of Electrical Engineering

Obtaining such base is the primary purpose of Mauá School of

Environmental
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ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS BY NUMERICAL SIMULATION
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Food
Civil
Control and Automation

I

Electrical

n this work the objective was to study the behavior of the

electromagnetic fields through numerical models. Electromagnetic
Field and Transmission Lines theories are of basic importance for

Mechanical

the understanding of the TLM method (TLM-Transmission Line
Matrix Method) and are presented in this work in a detailed form.

Metallurgical

Maxwell is equations permitted the establishment of analogies
between the equations of fields and lines for direct application in a

Mechanical Production

computational method, using software to perform the simulation
of wave in time do main. This work is intended to be an initiation in

Chemical

the subject of Electromagnetism, facilitating the study of the behavior of waves, including visualization, through the use of applicable

Environmental

softwares.
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Food
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Civil
Control and Automation

T

Electrical

he automation system used in industry and other applications

was studied in order to develop an automatically controlled flow in

Mechanical

a swimming pool that coincides with the rhythm of the user. The
specified speed was from 0.25 m/s to 2.5 m/s. Calculations were

Metallurgical

made on the dimensions of the pool, the power of the motor and

Mechanical Production

the flow of the pump. Based on this a pre-project for assembling
the control was developed. The system works satisfactorily for

Chemical

small speed variations and slow response, and is limited to 50% of
the nominal speed of the motor owing to heating problems.

Environmental

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

72

SENIOR THESIS
WORKS 2004

CEUN-IMT

MICROCONTROLED AID FOR VOICE EMISSION
Business
Administration
Tacio Demarchi
José Carlos Fório

Engineering

Juliana Pilatis Cury
Fernando Neri Ribeiro

Food
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Civil
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Electrical

T

he difficulty of speech, due to accident, trauma, illness or

Mechanical

genetic causes is the object of study of professionals in the biomedical area of phonoaudiology, and in some cases can count on the

Metallurgical

implantation of electronic devices.
The object of this project was to develop a portable device easy

Mechanical Production

to operate, with non-invasive capture of the signal and supply
autonomy, that amplifies and transforms a weak and hoarse voice

Chemical

signal into an intelligible audio signal at a sufficiently loud level.

Environmental
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Food
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Civil
Control and Automation

T

his work presents the development of a programmable con-

Electrical

troller based on three sensors for vehicles moved by natural gas
(NGV –Natural Gas Vehicle). The project is based on a microcon-

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical

troller, and contains hardware and software developed to acquire

responsible for the controller device configuration (thus making the

three reference variables and subsequently act upon the NGV flux

device compatible with any vehicle with an electronic fuel injection

system. In terms of hardware an electric circuit and a printed circuit

system).

board were developed for the installation of the controller. The

One of the objectives of this project was the development of a

software was divided on the firmware (the software part respon-

device capable of competing in the market both in terms of functio-

sible for microcontroller programming) and the PC based software

nality and cost. The results obtained were extremely positive.

Environmental
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Civil
Control and Automation

T

Electrical

he main objective of this work was to make available to com-

control software is installed, issuing various reports for consul-

panies a system that would help in the maintenance of vehicles in

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical

tation regarding the current condition of each vehicle.

its car fleet. Besides the benefits with mechanical cost reductions,

Every Vehicle Module has a microcontroller (PIC 16F628) which

these companies would become more agile in performing the tasks

is also responsible for the transmission of the collected data to the

that depend exclusively on these vehicles, facilitating the planning

Central Module. For this transmission to be successful, a synchro-

of alternative actions.

nization procedure is required since it is a one-way communication.

The system comprises: Vehicle Modules, responsible for obtain-

The software is able to show the car data in graphic form or in

ing, storing and transmitting the vehicle data, a Central Module that

tables, as well as other report options to facilitate the unders-

receives all this information, and a Central Computer in which the

tanding of the information.

Environmental
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THE CONTROL OF PRODUCTION LINES

T

he project’s objectives are to manage and control terminals

Business
Administration

that interact with a PC, through a Master (with feedback). This
control acts in many area, with various applications and can be
used in industry, schools, and hospitals, for example. The terminals,
with one keyboard, one display and a PIC microcontroller are the

Engineering

interface between the user and the PC. When the user introduces
the data they are saved in order to be transferred to the PC, where

Food

the database is located. This transfer occurs when the Master
activates the terminal and, then, the PC sends a message. This

Civil

answer can be seen in the display of the terminal and the user has
to confirm it. The Master will be used for serial communications

Control and Automation
Paula Fernanda Oliveira

Electrical

Ana Carolina Segantine Franco
Adriana Bonito

Mechanical

Daniel Delbuque Gamba
PROF. VALDIR MELERO JÚNIOR

Metallurgical

(RS-232 with the PC and RS-485 with terminals). The keyboard and
the display are connected to the microcontroller in such a way that
when a user presses any key, the microcontroller knows which key
the user is pressing and this information goes to the PC. When the
PC sends the reply, the microcontroller shows the message in the
display. The database contains all the events that occur during the
interaction process user machine. These events are stored and

Mechanical Production

registered with date and time information. With this data it is
possible to control the process (efficiency, quantity of parts pro-

Chemical

duced, number of users, number of errors, accidents and others).

Environmental
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Engineering
Food
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T

Control and Automation

he objective of this senior thesis project was to study a surface

electromyography equipment and to obtain sufficient theoretical

Electrical

and practical knowledge in order to develop one. Having acquired
the necessary knowledge it was proposed a prototype of a surface

Mechanical

electromyography equipment (SEMG), for specific use in physio-

Metallurgical

therapy clinics.
To make the study easier and more objective it was decided to

Mechanical Production

separate the project into distinct blocks and, later, put them together into a system that makes up the equipment. A gain block, a

Chemical

filtering bloc, an analog digital converter (ADC), a software for
signals acquisition and control of the analog digital conversion, an

Environmental

interface for the user and the integration of all these elements were
studied, implemented and tested.
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Business
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C

onsidering the importance of quality in food industry, the

Electronic Tongue comes to optimize the process of quality control
of this and other sectors of the industry. Composed of sensors

Engineering

(electrodes), hardware and software, the Electronic Tongue analyzes
a substance, comparing it with the basic data supplied by a senso-

Food

rial team, and determines whether it is within the standards of
acceptability.

Civil

In this project two sensors were used - one to detect the pH of
the product (correlated to the acid taste) and the second to detect

Control and Automation

the sodium (correlated to the salty taste). The software, written in
Visual Basic, was capable of accepting or rejecting samples, using

Electrical
Mechanical
Metallurgical

the above-mentioned database. An important point to mention in

Rodrigo Leite Puglisi

this project was the very gratifying experience of exchange of

Bruno Valeira Galfo

information between students of Electronic Engineering (such as

Marcos Roberto Cappellini

the members of this group) and those of Chemical Engineering and

PROF. JOSÉ CARLOS SOUZA JR.

Food Engineering courses.

PROF. VANDERLEI CUNHA PARRO

Mechanical Production
Chemical
Environmental
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Food
Civil

T

Control and Automation

his project consists of a technical update of the MX300 multi-

parametric monitor, replacing the monochromatic LCD (Liquid

Electrical

Crystal Display) by a color LCD and the serial channel RS-232 by an
USB port, thus creating the MX500 family. The AT89C55 micro

Mechanical

controller already used on MX300 was kept so that the PCB layout
could also be used without changes. The software for the micro

Metallurgical

controller was written in C language, using the Keil µVision2 compiler. The FT-232BM component, made by FTDI, was used in USB

Mechanical Production

implementation, converting RS-232 signals in USB signals. A PC’s

Chemical

communication software through USB was developed in Delphi,
with real time data acquisition. The manufacturer “Emai Transmai

Environmental

Equipamentos Hospitalares” supported the project supplying some
of the main components, equipment and tools. The company will
continue developing the project to launch the MX500 in 2005.
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Food
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Civil

PROF. SÉRGIO RIBEIRO AUGUSTO

Fernando de Souza Rodrigues

Fábio de Oliveira Costa

Control and Automation
Electrical

T

his senior thesis work consists of the integration, application

Mechanical

and development of automation solutions using a graphical in-

Metallurgical

terface through a SCADA system, (Data Management Software) on
a wireless network system to control and monitor process infor-

Mechanical Production

mation.
The architecture is applicable to various other situations and as

Chemical

well as other applications due to its flexibility, modularity and
easiness of implementation.

Environmental
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Business
Administration

T

he system consists of a central station that uses signals sent

by sensors strategically placed in the environment to put into

Engineering

motion the video camera, capturing the corresponding images and
recording them automatically. The system is composed of three

Food

independent blocks, which are linked between themselves by

Civil

means of energy lines. The first block is the Slave Module made up

Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

INDEX

of a microcontroller linked to a previously defined sensor that can

Central Module through a ring network, so that if the connections

be an infra-red sensor (movement) or a magnetic contact sensor.

on one side are cut, it is still possible for the other side of the ring

This block is located near to the place to be monitored. The second

transmit the signal. The Central Module is made up of a microcon-

block is the Central Module, the most important part of the system,

troller PIC 16F877, that in the system awaits the transmission of the

that contains the camera, the central microcontroller that is respon-

serial code through the Slave Module. With this code it is able to

sible for the movement of the camera to the correct position and

identify which Slave Module sent the signal and locates the camera

triggers the VCR to start recording. This block is positioned in a

exactly where the disturbance in the environment took place. At the

place that makes it possible for the camera to reach a long distance,

same time the microcontroller sends a signal that sets in motion

while at the same time, making the access difficult for strangers.

the video and then initiates the recording of the images. To perform

The third block is the Storage of Images, whose function is to store

the movement of the camera two step motors were used, with four

the images received from the camera.

windings each, able to effect a relative simple Pan and Tilt move-

The Slave Module makes use of the microcontroller PIC 16F84A,

ment, totally automated and controlled by the PIC 16F877. Since this

which is connected to a sensor. It is capable of detecting the inter-

microcontroller does not supply the necessary current for the step

ruption signal of this sensor, to read an associated code and send

motor, a power driver was added to the system. In the Storage of

it through a serial transmission to the microcontroller located in the

Images, relays are energized by the microcontroller of the Central

Central Module. The number of units of this block is the necessary

Module and command the VCR, so that the images are automa-

for monitoring the whole environment. They are connected to the

tically recorded for a pre-established length of time.
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AN ELECTRONIC LOCKING SYSTEM FOR THE FIFTH WHEEL OF A TRUCK
Business
Administration

T

he electronic lock of a truck’s fifth wheel is a security device

with the object of assuring the locking and unlocking of the trailer
at its origin and at its final destination. It cannot be unlocked during
the course, thus inhibiting the stealing of the cargo. This project is

Engineering

aimed at small and medium sized transport companies and insurance companies to assure greater safety to their customers. The

Food

system works with a remote control, which when pressed sends a

Civil

signal to the circuit installed in the fifth wheel, activating a solenoid
pivot causing the hydraulic ram to be locked or released and allow-

Control and Automation

ing the trailer to be hooked or unhooked. The remote control uses
a technology similar to automatic gates, with the addition of a

Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

Carl Alexander Brech

variable code generator with originates an encryption key. This

Diogo Navarro Delabio

code is transmitted by radio frequency to a circuit on the fifth

Thais Quato

wheel. In this circuit there is a RF receiver, which sends the signal

Leonardo Gagliardi Hataka

to a microcontroller that in turn decodes and compares the code,

Danilo Pecorari

to know if it is a valid control. If the code received is valid the

PROF. JOSÉ CARLOS DE SOUZA JR.

solenoid pivot is activated locking or unlocking the trailer.

Chemical
Environmental
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A SOLUTION FOR THE SPEED CONTROL OF VEHICLES
THROUGH TRANSPONDERS AND TRANSCEPTORS

Business
Administration

T

he objective of this project is the application of a system that

uses a transceiver and a reader to indicate and control the speed
of a vehicle on public highways or delimited areas.
The project consists of the installation of several transceivers

Engineering

throughout public routes, configured with speeds that can reach

Food

120 km/h, and the reader – connected to a circuit that indicates the
speed on a display – fitted to the panel of the vehicle. The commu-

Civil

nication between components is accomplished through radio frequency signals originated from the high frequency (2.4GHz) anten-

Control and Automation

nas connected to the devices.
The system can help companies that have fleets of vehicles,

Electrical
Mechanical
Metallurgical

companies that have yards with controlled speed and even drivers

Cibele Pereira Ignatti

who want to avoid traffic fines. A future application would be to use

Leandro Cassiotti Trevisan

the device for publicity of some stores close to the routes where the

Leandro Deixum Ramos

system will be installed or to use it as an alternative to the tacho-

Leandro Brum T. dos Santos
Rodrigo Hideto Prieto Sakata

graph.

Mechanical Production

The device is intended more as an aid in educating careless
drivers rather than the prevention of fines for exceeding the speed

Chemical

limit.

Environmental

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

83

PROF. PLÍNIO FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES

SENIOR THESIS
WORKS 2004

CEUN-IMT

SOLUTIONS FOR THE DEMOCRATIZATION OF ACCESS TO INFORMATION
Business
Administration
Ronaldo Vilas Boas Junior
Fellipe Casciano Linhares
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Engineering

Werner Tavares Heilbrun
Renzo Frozoni

Food

Fernando Tarcisio Formoso
Igor Vicente Moreno

Civil

PROF. ANTONIO SAVÉRIO RINCON MUNGIOLI

Control and Automation
Electrical

T

Mechanical

he central idea of this project is to use an existing infra-

structure, associated to low cost technologies, to minimize the

Metallurgical

digital exclusion produced by the technological revolution started
in the 80’s. Instruction and guidance is given for the creation of a

Mechanical Production

NGO (Non Governmental Organization) with the purpose of implementing and managing infrastructure.

Chemical
Environmental
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TESTS AND COMPARATIVE STUDY OF COMMUNICATION PROTOCOLS
FOR ELECTRIC ENERGY SYSTEMS DNP3.0 AND IEC 61850
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Business
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Mauricio Cleber Vallin
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Felipe Alves Fezzi
Cesar Augusto Romanucci
PROF. ERVALDO GARCIA JR.

Engineering
Food

T

his work was developed with the intention of contributing

Civil

with a study that can be used by electric energy companies to

Control and Automation

decide for future investments in automation of substations. In this
work a comparative study was conducted for the norms DNP 3.0.0

Electrical

and IEC 6185, addressing the following topics: standardization,

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

organization of technical standards, regulating groups, intero-

allowing for the entrance of all those that meet the standards in the

perability, available implementations, use of the layers of model

electrical energy systems. As result of all the study, it was perceived

OSI, configuration of the communication layer, supported systems

that the communication standard DNP3.0.0 is currently installed

of communication, description of device configurations, semantics,

with a larger base than the standard IEC 61850, due to the length

syntax, use of the hardware, forms of addressing, dominion of

of time it has been on the market, and the easy disseminating of

application and main coverage. Furthermore, emphasis was given

materials for its regulating group, among others. Standard IEC

to the importance of using a communication standard that utilizes

61850, however, possesses technical parameters that give a wider

open protocols which permit standardization and interoperability,

coverage to the concept of standardization and interoperability,

not only eliminating the dependence on a single supplier, but

which is the main objective of these norms.
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AUDIO AND VIDEO TRANSMISSION WITH RADIO FREQUENCY
FOR MONITORING AT A DISTANCE
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Engineering

Samuel Franco Augusto Lepique
PROF. EDUARDO VICTOR DOS SANTOS POUZADA

Food
Civil
Control and Automation

T

his project presents an electronic video baby-sitter, which

Electrical

besides performing all the functions of a conventional electronic
baby-sitter (already on the market) transmits sound as well images

Mechanical

of the baby. It has two units: a transmitter coupled with a video
camera (baby unit) and a receiver with an equipment for image

Metallurgical

reproduction. The apparatus also measures the relative humidity of
the air and the temperature, which are transmitted as data to the

Mechanical Production

receiver and showed on the CRT.
Since it is a wireless transmission of image and sound using

Chemical

Radio Frequency, the equipment can be used in other applications

Environmental

such as the monitoring of children in a playground, residential
surveillance etc. The mobility of the equipment allows its use in a
creative way whenever distant observations are necessary taking
into account the limits of its technical specifications.
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Engineering

Luciano Rota
Fernando Mello

Food

Leonardo José Soares Magalhães
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Civil
Control and Automation
Electrical

T

he object of this project was to develop a low cost and high

Mechanical

quality telemetry system for karts. It was divided into three parts.
The first one was the data acquisition, using specific sensors and

Metallurgical

analog circuits. The second one was the standardization and the

Mechanical Production

digitizing of the analog data and the transmission of the digitized
data. The third was related with the reception and the treatment of

Chemical

the received signal, using software developed for the project.

Environmental
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Pedro Henrique Friggi

Engineering
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Food
Civil

T

Control and Automation

his project consists of a system that allows users to buy

products while watching television. All the products on sale are

Electrical

stored in a database that communicates with the MPEG video
player. While watching the video, a shopping cart is displayed at the

Mechanical

bottom of the screen. When the shopping cart is red it indicates that
there is no product available. If it’s green, then there is something

Metallurgical

on sale, and the user can view the shopping menu with the items
available, and may also buy. The hardware was built with a PIC

Mechanical Production

microcontroller, an infrared sensor, a PS-2 output that connects to

Chemical

the computer, and a PS-2 input that allows the user to connect his
keyboard. After the project final implementation, software and

Environmental

hardware tests were made, and the reaction of the users was very
favorable, showing the acceptability of the project.
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MECHANICAL ENGINEERING
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Administration

T

he Mechanical Engineering course at Mauá School of Engi-

neering is known to provide sound scientific and technological

Engineering

fundamentals, so as to allow future professionals to further develop
their studies in any area of Mechanical Engineering, should they

Food

opt for a specialized career.
At the same time, the course also provides a generalist edu-

Civil

cation to the student, with strong emphasis on such issues as
management and social and human interests, not to mention

Control and Automation

ethical and environmental aspects underlying the engineering

Electrical

practice.
Even though the Mechanical Engineering Course is among the

Mechanical

first ones introduced at Mauá School of Engineering, it is continually being renewed to meet the needs of an evolving, ever-

Metallurgical

changing market.

Mechanical Production
PROF. MÁRCIO LUCATO
Coordinator of Mechanical and Metallurgical Engineering

Chemical
Environmental
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ANALYSIS OF A SUPERFICIAL FINISHING DONE
THROUGH A HIGH SPEED MACHINING PROCESS

CEUN-IMT
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Engineering
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Food
Civil
Control and Automation

T

Electrical

he object of this work is to analyze the superficial finishing

generated by high speed machining process, using non heat-

Mechanical

treated steel machined with hard metal and ceramic tools.
To study the superficial finishing generated by high speed ma-

Metallurgical

chining, surface roughness measurements were made in the sur-

Mechanical Production

face machined under selected cutting parameters. The influence of
these parameters was analyzed. An inverse relation was observed

Chemical

of the roughness with the hardness of the machined material,
presenting peaks of maximum values on the 800m/min – 1000m/

Environmental

min. range for SAE1020 machining using a hard metal tool (CNMA
120408-KR) contradicting the literature.
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Engineering
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Food

Giuseppe Antonio Pellaggi
PROF. PAULO DE LIMA BELISÁRIO

Civil
Control and Automation
Electrical

T

he objective of this paper is to develop a mathematical model

Mechanical

for the analysis of thermal furnaces in the ceramic industry.
The analysis was based on the red ceramic baked process occur-

Metallurgical

ring in an intermittent furnace type.
The differential equations for the transient regime were solved

Mechanical Production

using the EES (Equation Engineering Solver) for the variation of the

Chemical

product, gas and furnace walls temperature along the time.

Environmental
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AN ECONOMICAL FEASIBILITY STUDY FOR A TIRE GRINDING MACHINE
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Engineering
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Food
Civil
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T

his project presents an innovative system to recycle old tires

Electrical

that have completed their life cycle and can no longer be used in
vehicles. This new “recycling” method is very simple, and is accom-

Mechanical

plished by pushing the tire against a “grindstone” and the resulting
contact with the abrasive stone will produce a fine rubber powder.

Metallurgical

The powder is not composed of only rubber but steel and nylon too,
which are the three tire components. The next step is to develop a

Mechanical Production

process for separating the three materials, in order to use the
rubber. Further studies will be made for the use of the powder on

Chemical

the market. There are many methods on the market to cut the tires

Environmental

but this is a unique system in which the whole tire is reduced to
powder.
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A NEW METHOD FOR SEPARATING THE PLASTIC COVER
OF COPPER WIRES
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Engineering
Food

T

Civil

his paper presents a new method of separating the plastic

cover of wires for electricity and cables from the copper core, with

Control and Automation

the later re-use of these materials by recycling.
This separation is accomplished by using centrifugal force and

Electrical

heating of the material. This is a different method from the proces-

Mechanical

ses currently in use.
This separation process provides a better quality of the reusable

Metallurgical

material and improves the recycling process.
Topics covered are: consideration of the importance of recycling

Mechanical Production

as it is today, the process of recycling in existence, the building of
the prototype, the necessary calculations for assembling the proto-

Chemical

type, the assembly itself, the results and the conclusion of the
project.

Environmental

The study covered the following topics: consideration about the
relevance of recycling now a days, recycling technologies existent
today, construction of a prototype, necessary calculations for

INDEX

assembling the prototype, the assemblage itself, report of results
and conclusions.
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A TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY
FOR THE IMPLEMENTATION OF A COGENERATION SYSTEM
IN AN INDUSTRIAL UNIT
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Engineering

PROF. JOÃO CARLOS MARTINS COELHO

Food

T

Civil

his paper presents an evaluation of a technical and economic

feasibility of cogeneration, providing the required premises for

Control and Automation

such feasibility does exist, as well as presenting cogeneration’s
advantages in the real world which has searched for rational and

Electrical

efficient ways to generate energy. Cogeneration can be defined as

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
Chemical
Environmental

the simultaneous and sequential production of two forms of energy

gas), natural gas was chosen due its environmental and economics

from a single source. The work is based on a case study where five

advantages. As soon as the cogeneration potential was proved,

industries were pre-evaluated based on a predetermined metho-

data from the energetic matrix was collected to define the industry

dology that evaluates the relationship between electric and thermal

standard demand, which was used as the basis to specify the

demands, as well as, the required temperature for the thermal

cogeneration configuration type and the required equipment to

process, in order to verify if there is or not cogeneration potential.

implement the solution. With respect to the economic feasibility,

The company that presented the closest numbers to the feasibility

three different standard methods were used (Payback, Liquid Pre-

range belongs to the chemical segment, focused on the production

sent Value, Internal Rate of Return), in order to support the decision

of flexible packages, located in the metropolitan area of São Paulo

of performing acquisitions and installation investments for the

city. Among the available fuel options (sugar cane, diesel, or natural

developed solution.

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

94

SENIOR THESIS
WORKS 2004

CEUN-IMT

COST MANAGEMENT – MANUFACTURING COMPANY
Business
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T

his paper presents a proposal for a method to maximize the

profit possibilities, implementing a system of costing applicable to
the conditions and needs of a company.

Engineering

Two alternatives methodological are presented, one based on
the hypothesis that such a proposal could be applied to the com-

Food

pany being assisted, and another following the costing method
based on activities.

Civil

The methodology called Activity Based Costing consists of the
identification and analysis of the activities, allocating their costs to

Control and Automation

the products manufactured by the company. The other methodology consists in sharing the costs by the volume produced in the

Electrical
Robson Spehar Sullato

Mechanical

analyzed period.
This study identified possibilities of improvements in several

Fabio Bella

Metallurgical
Mechanical Production

Otávio Luiz Nogueira de Castilho

sections of the productive system of the company besides beco-

Ricardo Henrique Pissardo

ming a tool of great value, for decision making, since this company

PROF. DEMÉTRIO ELIE BARACAT

analyzed did not have costing method to make an appropriate
administration.

Chemical
Environmental
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his paper reviews the effluents generated and the treatment

Geographical localization of the ore treatment, smelting, manufac-

of these effluents that are used by the industry in producing alumi-

turing, and finishing plants, has led to the development of treat-

nium from its principal ore, bauxite, and in subsequently convert-

ment procedures tailored to be applied to each process rather than

ing the metal by manufactured products and, where appropriate,

to a composite scheme for the aluminium industry. The regulations

chemical surface treatment. A range of widely different effluents is

applying to the discharge of different kind of effluents vary from

produced during these processes, including the most voluminous

place to place and undergo changes as the standards for environ-

of all, an alkaline red mud, besides considerable volumes of both

mental control are gradually tightened. Thus the procedures used

oil-contaminated water and oil-in-water emulsions, contaminated

need to be under permanent review and development, and before

mineral oils, rising water used in chemical surface treatments, and

the commencement of new installations it is recommended full

spent treatment solutions. In addition, there are relatively small

consultations to local environmental control authorities to ensure

amounts of effluent arising, from scrubbing and filtration processes.

that the control equipment selected is fully acceptable by them.
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Food
Civil

T

Control and Automation

his assignment refers to the development study of a piece of

equipment that provides glass with dimensional and geometrical

Electrical

characteristics through manufacturing processes by grating its
edges by means of abrasive diamond wheel tools. One can actually

Mechanical

identify the best manner to design such piece of equipment

Metallurgical

through the preliminary study of the glass’ mechanical properties
as well as grinding processes and kind of wheels. Thanks to the

Mechanical Production

knowledge accrued throughout the Mechanical Engineering course
the group was able to dimension components and make efficient

Chemical

use of a Microstation to produce the drawings of the parts and the
complete equipment. The PDCA methodology has been adopted so

Environmental

as to accomplish the established targets towards attaining the
group’s programmed schedule.
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Food
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T

Electrical

his work aims to present the optimization process of a 1.0L

engine for better overall performance by using market available

Mechanical

technology as: turbocharger, latest generation electronic injection
and Vehicular Natural Gas (i.e. VNG) as fuel. A development pro-

Metallurgical

posal is presented for a high performance 1.0L displacement engine
to be applied on a wide scale in popular vehicles, keeping any

Mechanical Production

modification of the original characteristics of the base line engine
project at a minimum, so as to make it attractive for commercia-

Chemical

lization. Summarizing, it is hoped to achieve a higher performance
level of popular vehicles while at the same time disseminating the

Environmental

use of turbochargers and VNG.
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Food
Civil

T

Control and Automation

he present work had as its objective the optimization of a

windshield wiper system of current compact vehicles, that usually

Electrical

use the conventional arms and blade system and to search for other
forms for the Volkswagen FOX vehicle. For such, the following

Mechanical

stages were covered: analysis of deficiencies; analysis of compliance with the legislation CONTRAN 463/73, that determine visibi-

Metallurgical

lity areas; development of improvement proposals through the
butterfly system, a semi-pantograph system and variable arm

Mechanical Production

length system; proposals cost analysis; choice and assembling of

Chemical

the proposal that resulted in the prototype. Through the prototype
it was possible to verify the effect of the implemented improve-

Environmental

ments that can be explored in future projects, such as a new design
and styling of a FOX model or other applications.
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Food
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Civil
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T

Mechanical

his work consists in the design and construction of the proto-

type of a mobile articulated crane with a capacity of 250 kg, using

Metallurgical

a motorized cable system to lift loads, such as automotive engines
or electric motors in factories and workshops.

Mechanical Production

The main idea of this project is to offer a simple system that will
permit an easier storage, occupying a small space when folded.

Chemical
Environmental
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– DRYING CURVE, RESIN CLASSIFICATION, ENERGY STUDY
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Engineering
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T

he drying of bottle grade PET-resin, which is the central theme

Civil

of this work, is a stage prior to the resin processing in various
industries. The material was specifically chosen for study due to its

Control and Automation

high sensitivity to humidity. The drying operation is necessary so
that the material will preserve its mechanical properties during

Electrical

injection in order to acquire its pre-form.

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

nical recommendations for the PET drying parameters by the

The object of this work was to perform an energy analysis of the

conventional method. However it became evident that there is a

conventional drying process of the PET-resin. The conventional

lack of empirical basic and general data concerning the drying of

process, which is the most common in industry, consists of drying

PET: the group was unable to find any reliable classification of

the material through a flow of treated air in a closed circuit, with a

material, Equilibrium Isotherms, nor Drying Speed Diagrams at

reduced dew point. The drying process is influenced by a series of

different humidity and temperatures.

factors: pressure, temperature and water concentration in the solid

Chemical

and gaseous phases.

and carried out experiments to classify the resins and better un-

The revision of available literature revealed a diversity of tech-

Environmental

As a result the group contacted researchers in other Universities
derstanding of the drying mechanism.
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T

he objective of this work was to design and assemble a bench

test of hydraulic flow pumps. The purpose of the bench test is to
explore the assembling details of impellers such as its geometry,

Engineering

angles of inlet and outlet, superficial finishing, dimensional stability
and to evaluate the impact of these in the global system efficiency.

Food

The bench test of hydraulic flow pumps was designed according to
the requirements of Brazilian standard NBR6397 that normalizes

Civil

the flow pumps tests with the objective to homologate the bench

Control and Automation

and to validate the measurements used in the tests. After the survey
of the pump curve evaluation was made on the impacts of the

Electrical

variables tested on the global efficiency of the system. It was then

Mechanical
Metallurgical

Cardos Eduardo Valentim

possible to propose improvements to the design in order to ma-

Manoel Escobedo Fernandez

ximize efficiency and offer the manufacturers of hydraulic flow

PROF. DOUGLAS LAURIA

pumps solutions that guarantee quality and competitiveness in this
market.

Mechanical Production
Chemical
Environmental
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Control and Automation

his paper presents a feasibility study for the reuse of the

thermal energy in the (DMV) – Engines and Vehicles Division of the

Electrical

Mauá Institute of Technology based on the concept of sustainable
development. The study evaluate the use of the recovered energy

Mechanical

to heat the water of the swimming pool of the Mauá School of

Metallurgical

Engineering to provide more comfort for the users. To develop the
study it was necessary to cover subjects such as, heat exchangers,

Mechanical Production

pipelines, heat transfer, and fluid flow and economic feasibility. This
project showed good results with the possibility of implementation

Chemical

and was considered the best choice when comparing costs with
other alternatives for the heating process. The development me-

Environmental

thods are easily applicable in the industry, where the operational
cost reduction and the environmental concerns are extremely
relevant.
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T

his paper presents the development of a VBA (Visual Basic for

Electrical

Application) code for the thermal dimensioning of liquid-liquid heat
exchangers type hull and tubes.

Mechanical

The equipment was sized based on the physical-chemical properties of the fluids and the equipment’s geometric features, such

Metallurgical

as: number of tubes, tubes and shell diameter and the heat exchanger’s length.

Mechanical Production

To carry out the heat exchangers thermal sizing, the Bell-Delaware method was chosen.

Chemical

Heat exchangers should be able to carry out the thermal transfer

Environmental

within limits of the specified head loss drop and should have easy
access for maintenance and low investment and operation costs.
The code, besides performing the thermal sizing, can generate
the three-dimensional model of the equipment and the 2D drawing

INDEX

for each part of the assembly.
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Civil
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Mechanical

his project presents some feasible alternatives for setting up

tents on and around certain types of small trucks and vans, for use

Metallurgical

by street vendors. The user’s safety while assembling the tent was

Mechanical Production

the initial requirement in creating the basic product presented here.
However, the group aimed at other advantages, in particular ma-

Chemical

king the assembling fast and keeping the working area clean, and
consequently improving the user’s general business.

Environmental
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T

he Metallurgical Engineering course at Mauá School of En-

Engineering

gineering intends to provide students with a comprehensive, integrated picture of what metallurgy is. The purpose thereof is to allow

Food

future engineers access to a number of opportunities in the labor
market.

Civil

The course delivers sound fundamentals emphasizing concepts
that offer a comprehensive, seamless vision aimed to drive future

Control and Automation

professionals’ efforts towards constant empowerment and updating.

Electrical

Premised on this vision, the Metallurgical Engineering Course
offers practical activities that continuously support theoretical

Mechanical

learning, placing great value not only on engineering management

Metallurgical

aspects but also on matters of social and human concern.

Mechanical Production
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Coordinator of Mechanical and Metallurgical Engineering
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Daniel Pereira Guedes

Civil
Control and Automation

T

Electrical

he use of the stainless steel has increased in the last years,

principally in activities related to the paper and pulp industries and

Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

structure, and the corrosion resistance.

naval/offshore industries, due to the high values of mechanical

The welding used, GTAW and SMAW welding processes, simu-

strength, tenacity and corrosion resistance that these alloys present

lates real conditions of their application. Tensile strength, bending,

when compared to the conventional stainless steel.

Charpy V impact, toughness and corrosion resistance tests were

But, during the welding, these properties may be deteriorated.
Due to the welding thermal cycles, harmful secondary phases can

Chemical

nickel alloy) considering the mechanical characteristics, micro

performed according to the international standards to qualify the
welding procedures.

precipitate on the welded region and/or volumetric fractions of
ferrite and austenite can be not in accord with expectation.

Environmental

The microstructure characteristics were also analyzed by optical
microscopy and electronic microscopy. The results showed that

The main purpose of this project was to develop a comparative

both filler metals studied could be used with the super duplex

analysis of welded joints of super duplex stainless steel UNS

stainless steel welding. However, higher reliability was verified with

S32760, using two types of filler metals (super duplex alloy and

the use of the super duplex alloy.
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A

s a goods and services production organizer, the Mechanic

Production Engineer must be a ‘cross-functional’ professional,

Engineering

capable of integrating systems involving people, machinery, materials, and the environment.

Food

The Senior Thesis Works on Mechanical Production Engineering
show the current trends identified in the various areas of the Bra-

Civil

zilian productive market. The work developed this year addresses
the following areas: Energy, Environment, Manufacturing Proces-

Control and Automation

ses, Logistics, Manufacturing Simulation, Finance, Quality, and

Electrical

Operational Research.
The Senior Thesis Work papers consist of a procedure intended

Mechanical

to evaluate the quality of Engineers graduated from Mauá School
of Engineering. These papers are the accomplishment of our mis-

Metallurgical

sion: to provide the Brazilian manufacturing industry with skilled
professionals in the various production project and management

Mechanical Production

systems.

Chemical
PROF. CIRO CORRÊA LEITE
Senior Thesis Coordinator of Mechanical Production

Environmental

Engineering
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Business
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T

his paper presents a preliminary analysis of economic and

financial feasibility for the expansion of an operation in the South
American market of a Brazilian airline with a low cost, low fare
management model. Initially, a market analysis were conducted to

Engineering

identify the main trends of the sector in Brazil and worldwide and
to give the reader the opportunity understand the proposed metho-

Food

dology. The analysis itself was based on qualitative and quantitative

Civil

techniques of market, risk and economic analysis aiming to identify
the most adequate routes and possible risks to start the operations.

Control and Automation

Then, through the projection of the cost structure of an airline
company and based on the development of its market-share in the

Electrical

study period, the main market and financial indicators were calcuMateus Sprenger da Mota

lated in order to decide whether implant the enterprise or not.

Mechanical

Finally, a tool for sensibility analysis was developed to determine the variation of the results obtained due to of the alteration

Metallurgical

Henrique Yoshio Kita

of one or more values of the parameters used in the analysis.

Mechanical Production

It is a feasibility study to increase the operation of a Brazilian
airline as form of creating business value, greater international

Chemical

market projection and employees’ motivation.

Environmental
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Electrical

t is essential for any company to search new working methods

to reach status of continuous improvement. This paper shows how

Mechanical

two important tools of continuous improvement can contribute to
increase productivity and profitability levels in a factory.These tools

Metallurgical

are the Theory of Constraints (TOC) and the PDCA Cycle, known in
Japan as QC-STORY.

Mechanical Production

These tools were detailed through a specific bibliographic review, and the implementation through a case study of a factory that

Chemical

produces registers for gas flow release. After the implementation

Environmental

of these tools, productivity levels increased 10.27% and the profit
increased 83.20%. A new proposal, including feasibility analysis,
will be prepared for the continuation of this work.
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T

he Oil Crisis in the 70´s, the opening of market in the Collor

Civil

Government and the Japanese ascension forced the Brazilian
automobile industries to search for an alternative philosophy of car

Control and Automation

production. From Mass Production System, created by Henry Ford
in the 20´s to the Lean Manufacturing developed by Toyota´s Engi-

Electrical

neer Taiichi Ohno, the evolution is characterized by fewer wastage,

respect to Cleaner Production.

Mechanical

higher product’s quality level and customers’ needs identification.

The main methodology used in the work was the Mapping of the

The Volkswagen Anchieta plant, the largest symbol of mass

Value Stream on which were projected the Maps of the Current

Metallurgical

production in the Country did not follow this evolution engendered

State showing the company’s present situation. Improvements

World War). However, re-

were proposed which made it possible to project the Future State

cently, the company has been investing in the implantation of this

Map. As a result of the proposed improvements a 27% reduction of

philosophy. This work focused on the Company’s Paint Shop, ana-

lead time was obtained, non value added time was reduced by 33%,

lyzing of the benefits of implantation of the Toyota Production

the consumption of ink and solvent and the cost of color changes

System – also known as Lean Manufacturing - compared to the

was reduced by 96% with a 64% reduction in the consumption of

current system. As a result improvements were observed with

electric energy.

by Toyota in the post war scenario (2

Mechanical Production
Chemical
Environmental

nd
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Control and Automation

n this work, the entire receiving department of a distribution

center (DC) in a clothing market retail company was analysed, to

Electrical

identify the main factors that influence the permanence time of its
merchandise. In order to do this, all the sectors that belong to the

Mechanical

receiving area were studied: entrance, receiving docks, laboratory,
inspection and distribution.

Metallurgical

Due to its diversity, the items were grouped, according to the
handling method, volume, weight and flow. The priority given to

Mechanical Production

the groups to be studied was based on sales and their receiving
volume during 2003. A data collection was made for each group

Chemical

(micro-activities time for each sector) and based on this the acti-

Environmental

vities and sectors that caused bottlenecks were identified.
All this data was simulated on ARENA 5.0 software and statistically analyzed with the MINITAB software for validation and
helping with the identification of twenty-one improvements.
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he objective of this work was developed at Sky Chefs facilities,

one of the world’s largest air catering companies (meal suppliers

Electrical

to airline companies), was to search for cost reduction in the sorting
area, by reducing the use of machinery and optimizing the se-

Mechanical

quence of activities. This area is responsible for discarding the food
scrap, cleaning the aircraft kitchen utensils and trolleys. This ma-

Metallurgical

terial is supplied and transported to the aircraft for use in the

Mechanical Production

coming flights.
The methodology involved the data gathering and analysis,

Chemical

based on technical visits, interviews, bibliographical research, a
study and analysis of the productive chain. As result, a Standard

Environmental

Sequence Spreadsheet was developed to be used by the company
on any day of the week, requiring only the confirmation of flight
schedules. With this spreadsheet it was possible to reduce the
direct costs of the sorting area between 18.3 and 25.2%.
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T

he objective of this project is to show the application of the

Electrical

Economic Purchase Batch and Safety Stock tools, to reduce logistics
and packaging materials costs in Liquid Ariel. This product is manu-

Mechanical

factured by Procter & Gamble and bottled by a third company
called Provider. The Economic Purchase Batch determines the

Metallurgical

optimum quantity of each item that must be purchased each time,

Mechanical Production

equalizing the variables of order and inventory maintenance costs.
The Safety Stock calculation in turn determines the minimum

Chemical

quantity that must be kept in stock to guarantee the service level
determined by the company minimizing the stock maintenance

Environmental

costs. Through the application of these tools it was possible to
reduce the average inventory levels with a consequent logistic cost
reduction, increasing the stock reliability.
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T

he objective of this project was to analyse the operational

Mechanical

procedures of a small logistics company, supposed to offer high
quality services, operating in a highly competitive segment where

Metallurgical

speed and special treatment to customers are the main challenges.
The analysis was conducted under three points of view: a) the

Mechanical Production

current situation of the company, using suggested performance
indicators; b) the procedures adopted by some of the competitors;

Chemical

c) the identification of opportunities for improvements. The key
result of the project was the identified opportunities where the

Environmental

service offered by the company could be efficiently used.
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aking a traffic count system for granted, the objective of this

Control and Automation

work is to propose a functional specification for a software and a

Electrical

software prototype which use retail market indicators to support
the decision making process and a strategic planning by the store

Mechanical

manager.
The software is based on information collected from a sensor

Metallurgical

placed at the stores entrance registering the customers flow. Using
this data and other information, as well as the specific configu-

Mechanical Production

ration of each store, the software generates reports according to the
user needs.

Chemical

The main advantage of this system is the possibility to compare
many similar situations in different periods of time and check if any

Environmental

change in a situation will result in aftereffects on the indicators.
It is expected that this work contributes to the improve retail
management practices and decision conditions and store planning.
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Control and Automation

truthioculture dedicates itself to the breeding and commer-

cialization of ostriches. With the increasing people concern for

Electrical

healthier food habits, the search for ostrich-based product is growing. Therefore, it becomes necessary to implement better transport,

Mechanical

storing and distribution planning for these products. Considering
this aspect, this work attempts to foresee the future demands of

Metallurgical

ostrich products and determine the best distribution practices. A

Mechanical Production

complete study was conducted on ostrich peculiarities, its physical
characteristics, its productivity, breeding models and main com-

Chemical

mercialized products. Through the use of a linear programming
model, a comparison was made with the logistic model currently

Environmental

used with the new model proposed in the project. This considered
the number of birds to be shipped between breeders, slaughterhouses, warehouses and customers in order to evaluate the total
cost of this logistic chain and to improve the service level.
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T

his study seeks to insert an agroindustrial company, into the

mining industry, through the diversification of its products. Besides
the fact that it is directly influenced by climatic factors, the agroin-

Engineering

dustrial sector has a large number of manufacturers. Offering
innovative quality products is the formula for success in this mar-

Food

ket. Because the company is not keeping its market share, the
alternative found was to diversify with the objective of increase

Civil

sales. It is important to mention that both markets - the current and
the new - use similar equipment and accessories that can be pro-

Control and Automation

duced by the company.
The study was conducted through research in both markets,

Electrical
Mechanical
Metallurgical

considering customers and competitors. The study further verified

Marcelo dos Santos Brentari

the whether the company is able to supply a new demand or not.

Fernando Miranda Rosa Torres

Using the Production Engineering Techniques, the target market

Felipe de Camargo Guidi

was identified and included in the preliminary strategic plan, consi-

Daniel Paulo Gava

dering that the main ores and its locations are already defined.

Mechanical Production

PROF. DUÍLIO HUMBERTO PINTON

The study proposals included improvements productive and
marketing sectors, so that the company can sell its products and

Chemical

services with quality and durability.

Environmental
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Control and Automation

he aim of this work was to rationalize the secondary packa-

ging of hygiene and cleaning products to reduce the final cost of

Electrical

the product, while entirely keeping its quality level. The research
methodology techniques used for the development of this project

Mechanical

was described in a special chapter. To achieve the established

Metallurgical

objectives, an exploratory research was employed since no other
analysis concerning this type of implementation was found.

Mechanical Production

The main result obtained was the substitution of the current by
a new heat shrinkable wrapped packing, reducing the cost by

Chemical

32.63%, considering the final product price. The original program
was entirely fulfilled and the defined objective was achieved. The

Environmental

implementation of the alternative proposal presented at the end of
the project has a good chance to be implemented. The team also
considers that the alternative packaging can be used to other
products.

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

119

SENIOR THESIS
WORKS 2004

THE REDUCTION OF PHYSICAL DISTRIBUTION COSTS OF A MEDIUM
SIZED COMPANY BASED ON THE USE OF A DISTRIBUTION CENTER

CEUN-IMT

Business
Administration
Luiz de Branco Neto
Fernanda de Carvalho Kozma
André Rodrigues Piovesani

Engineering

Juliana Santos Lian
PROF. DAVID GARCIA PENOF

Food
Civil
Control and Automation

T

his primary objective of this project was to reduce the Santa

Electrical

Maria company’s physical distribution costs and the secondary was
the conversion of the generated savings into projects that will raise

Mechanical

the company level of service. The proposal consists on transferring

Metallurgical

the customers attendance located in cities near São Paulo and in
the main office in Ituverava, to the Distribution Center in São Paulo.

Mechanical Production

The Round Robin Method was used to create new routes looking
for reducing the idle time of transportation and serving all cus-

Chemical

tomers with the lowest possible cost possible without lowering the
level of service. The new system did not achieve its initial objective

Environmental

but, the physical distribution was optimized and cost was reduced
by 3.47%, which represents an annual saving of R$ 59.878,80.
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M

any books describe estimated gains with the optimization of

Electrical

a production line, but only few of them show any practical work on
the subject. In view of the large number of tools it is impossible to

Mechanical

analyze them all at one time especially since their application is
expected to produce results on a long-term basis. But this doesn’t

Metallurgical

mean that one cannot find fast and satisfactory results. Thus, a Case
Study was developed in a medium-sized factory applying the con-

Mechanical Production

cepts of the Theory of Constraints (TOC) with a Layout study and
the Just in Time method. This was done to show the benefits of

Chemical

using these two tools. The main results obtained were: a) 33.86%
reduction in the restriction process; b) 15.63% increase in total

Environmental

sales; c) time reduction on transportation between processes; d)
materials wastage reduction (2,5 t / year of Shape Mass and 4,2 t /
year of Biscuit Mass); e) better work environment for the workers.
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Electrical

his paper evaluates the technical, economic and financial

feasibility of a microbrewery located in São Paulo State. The work

Mechanical

is structured in four topics: the marketing plan; the production plan,
the organizational plan and the financial plan. The company’s target

Metallurgical

public are the people who can afford to pay more for better products, but demand high quality services, thus filling a market niche

Mechanical Production

left by larger breweries. The the feasibility of the project was de-

Chemical

monstrated by the return on investment occurring during the third
year and by simulations under various business conditions.

Environmental
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Among the several professional fields, the chemical industry
should be highlighted, with its multiple segments, such as petrochemicals, chemical specialties, polymers, fuels, industrial gases,
paints & varnishes, pigments & dyes, pulp & paper, glass, ceramics,

C

Business
Administration

hemical Engineering deals with manufacturing processes

cement, fertilizers, and chemicals in general. Another broad field is

which involve changes in the chemical composition or in the phy-

the food products industry. Over the last decades, the Chemical

sical or energetic state of raw materials, in order to obtain essential

Engineer has also been prominent in the environment area deve-

products for the society. With the emergence of petrochemical

loping technologies for pollution control, in the biotechnology area

th

Engineering
Food

industry in the beginning of the 20 century, Chemical Engineering

creating a myriad of fermentation and enzymatic processes as

established its position as an expertise area in engineering and,

diverse as ever imagined before, as well as in materials technology

since then, has been provided inputs by means of technology

contributing to the creation and production of new polymer and

breakthroughs in such areas as chemical manufacturing processes,

ceramic products.

new materials, new sources of energy and their rational use, as well

Civil

as solutions for environment conservation and recovery.

Control and Automation
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Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production
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The conception, the operation under control and the management of industrial processes as above indicated requires from

Chemical Engineers are professionals qualified to design, con-

the Chemical Engineer the development of ability to understand, to

duct, control, and manage manufacturing processes, and their

conceive, to operate and to manage the equipment, as well as know

ultimate goal is to optimize products quality and processes pro-

how to control process and equipment interactions with people and

ductivity, thinking about operational safety and the correct disposal

the environment.

of effluents. Furthermore, they may seek new applications for

To take charge of professional challenges appropriately, Che-

existing products, wastes and residues also do research and deve-

mical Engineers are provided with a high-level, demanding course

lopment of new products and/or processes. Last but not least, also

workload divided into fundamental, professionalizing and supple-

industrial marketing and technical sales areas may receive valuable

mentary subjects. The engineer’s scientific fundamentals include

inputs from the Chemical Engineer. Although this professional is

studies in advanced math, physics, chemistry, drawing, computing,

usually prepared for the manufacturing environment and to deal

and environmental sciences. The preparation for professional world

with chemicals and related equipment, he/she may also work in

is premised on study of subjects as mechanics, electricity, materials

consulting and project companies, laboratories, research institutes,

resistance, chemistry-related subjects, i.e., organic chemistry,

governmental agencies and universities.

physical-chemistry and chemical analyses, as well as specific Che-
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mical-Engineering-oriented subjects. The latter is comprised of

organized for this purpose. By then, the group must draw up a

thermodynamics, chemical processes, transport phenomena, unit

poster containing an abstract of the work. The project final report,

operations, chemical reactors, modeling and process control and

prepared in compliance with technical standards, is presented to a

as an epitomized skill, chemical industry and processes project.

panel of Professors for evaluation; once approved, the work is

The supplementary syllabus includes humanities-related mat-

Engineering

eventually incorporated into the School’s library.

ters, such as Economics, Business Administration, Ethics and Laws,

This initiative is very well accepted by most students, who take

which are critical subjects for Engineers take part into corporate life.

this opportunity to express their own vision of the importance of

Thus, the Chemical Engineering course is primarily cross-func-

the occupation they have selected.

tional, encompassing educational contents that open up excellent

Food

professional horizons to graduates.

Civil
Control and Automation
Electrical
Mechanical
Metallurgical
Mechanical Production

Accordingly, the senior thesis work subject matters bear relation
to areas that are significant from a number of perspectives, in

At the end of the course, the Senior Thesis Work provides the

which major technological advances are achieved, such as, among

student with the opportunity to put together, summarize and inte-

others, new materials development, new applications, environ-

grate knowledge and skills acquired over the learning process. The

mental protection & cleaning, and green chemistry. Certain projects

work performance is provided for in the National School Curri-

reach such a level of excellence as to be presented in Congresses,

culum Guidelines required for Engineering courses in Brazil. Strate-

published in scientific journals, and even granted patents.

gies employed to attain the stated objectives include developing

As a result, both the academic community and, above all, the

subject matters proposed by working groups, made up of two to

students are greatly satisfied upon realizing that the pedagogical

five students, plus an advising Professor. This work may fall into

objectives have been attained, knowledge assimilated, and atten-

any of the following five categories: academic research, technology

dant skills consolidated. Another youngster is ready to contribute,

development, case study, technical and economic feasibility ana-

professionally, to the country’s technological development.

lysis, and state-of-the-art study. Once the subject matter is selected,

Chemical

the group develops a work project which is followed up by means

PROF. EDISON PAULO DE ROS TRÍBOLI

of oral public presentations. At the end of the process, the work is

Coordinator of Chemical and Food Engineering

presented to the community at ‘Eureka’, an exhibit specifically

Environmental
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T

his work was developed based on studies and applications

Electrical

conducted by the Capuava Refinery – known as RECAP. It is a
refinery that uses a great volume of steam for its operation. Due to

Mechanical

this fact, the steam generator boilers must always be working

Metallurgical

properly to ensure that the refinery will not interrupt the production. For this reason, the boilers water feed must receive a

Mechanical Production

suitable treatment. For this reason it was decided to conduct a
feasibility study to compare two different water treatment tech-

Chemical

nologies: Reverse Osmosis and Demineralization through Ionic
Exchange. In the study were considered only operational costs,

Environmental

chemical products, regenerations and labor. The costs of the project, equipment, installations were not considered. With all the
costs, the best technology to meet the requirements of the existing
Steam Boilers RECAP was defined.
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he object of this project was to study the technical and econo-

tion regarding the manufacturing of card paper with long fiber

mic feasibility of using bamboo long fiber card paper in the fast

bamboo, and its properties, as well as the comparative prices in

food market. In order to conduct the study it becomes necessary to

relation to their competitors, which defined the economic feasibility

know the different kinds of packaging utilized by this sector. It was

study. For the technical analysis a grease resistance test was con-

made possible through visits to the main restaurant chains in order

ducted, since this is a very important factor to be considered with

to determine the characteristics, properties and applications of the

respect to the product’s shelf life. During the graduation fair known

packaging. The technical data was obtained not only through visits

as EUREKA a research study was conducted to complete the project

to printing companies where it was possible to obtain information

in which the characteristics of the product were displayed with the

on printing, cutting, creasing and assembling processes involving

object of getting the end user’s opinion. Based on this research and

packaging but also in meetings and discussion sessions with the

on the technical and economic feasibility study, it was possible to

Itapagé Company, which is currently the only producer of this kind

conclude that the usage of card paper manufactured with long fiber

of card paper. At this Company it was possible to collect informa-

bamboo, can be increased in the fast food market segment.
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his work is a study of the effects caused by cold working and

are the cold working and alloying with selected elements. On the

alloy elements on mechanical characteristics and corrosion re-

other hand, both of these solutions create high concentration of

sistance of aluminum alloys 1050, 5182 H19 and 5182 solubilized. It

discordance areas, precipitates or some other consequence, which

relies on extensive bibliographical research and a wide range of

decrease chemical resistance of the metal. Cold working in spite of

mechanical and chemical laboratory experiments. When the results

improves the hardness and tensile strength of the alloy, decreases

were available, it was possible to analyze and conclude that the

corrosion resistance of the alloy 5182. This occurs due to the in-

susceptibility to corrosion, of studied alloys, was mainly due to the

crease of preferable anodic areas, since there is an increase and an

cold working and to the alloy elements. Aluminum is the most

agglomeration of the discordance in the material. With respect to

important non-ferrous metal for packaging and diverse commercial

the alloying elements, effects it was possible to observe that the

applications. It has excellent characteristics of corrosion resistance,

alloy 5182, which contain Mg, showed a decrease in corrosion

but it is mechanically weak. The usual solutions for this problem,

resistance compared with the alloy 1050.

INDEX
PORTUGUESE VERSION
close

127

SENIOR THESIS
WORKS 2004

A STUDY ON THE WAYS OF ADDING A FERMENTATION SUBSTRATE
AND ITS INFLUENCE ON THE YIELD AND PRODUCTIVITY
OF ETHANOL FERMENTATION
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his paper presents a comparison between the batch and fed-

analytical data of cellular concentration, total reducing sugars

batch fermentations. Different ways of substrate were studied feed-

concentration, ethanol concentration and pH, was identified the

ing for in fed-batch fermentation (intermittent addition, continuous

best way of adding the substrate to optimize the ethanol yield and

addition, exponential increasing addition and exponential decrea-

its productivity. It was observed that the best yield values were

sing addition), with sugar-cane molasses and Saccharomyces cere-

obtained by the increasing exponential, exponential decreasing

visae in the form of pressed yeast. The operating conditions were

and continuous with 65 %, 63 % and 61 % respectively and for the

the same during all experiments, changing only the way that the

best productivity values were the exponential decreasing, intermit-

previously defined fermentation substrate was added. With the

tent and continuous with 9.4 g/L·h, 8.9 g/L·h and 8.6 g/L·h respectively.
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T
Engineering

his work analyzes the behavior of the absorption column

installed in the college’s pilot plant and proposes the most adequate control for this equipment through a mathematical approach.

Food

This developed control will be used by other students for practical
classes, since it seeks to improve the learning method. The expe-

Civil

riment on study is the absorption of mixture of air, and carbonic gas
by water. The mixture of air and carbonic gas is fed by the lower part

Control and Automation

of the column, and the water by the upper part. The amount of
absorbed carbonic gas is quantified with an acidity measurement

Electrical

device, which is installed in the lower outlet of the column. These
measurements are performed at the rate of one per second. Based

Mechanical

on these results a mathematical approach of the process can be

Metallurgical

achieved. This mathematical model allow to observe how the column reacts to external disturbances on carbonic gas fed.

Cássia Maria Ramaciotti de Andrade
Sandra Zucchetto Albuquerque

Mechanical Production
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A

Mechanical

new way is presented to produce pentahydrated copper

sulfate. It is based on the fact that irradiation by microwave reduces
the processing time of a chemical reaction. The developed process

Metallurgical

consists of a dissolution of metallic copper with sulfuric acid in

Mechanical Production

presence of oxygen under a microwave field of 2,45 Hz. It was
verified that the processing productivity is 25g/h of pentahydrated

Chemical

copper sulfate with microwave, while the productivity of conventional processes is 10g/h.

Environmental
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he object of this graduation project is to divulge the basic

Mechanical

concepts of “Green Chemistry” philosophy. To illustrate some
applications of the many methodologies involved in “Green Che-

Metallurgical

mistry”. A study of environmentally correct production of adipic
acid, a chemical product of widespread usage in industry, was

Mechanical Production

performed. This was compared with the current industrial synthesis
processes introducing some alternative techniques that include

Chemical

“Green Chemistry” concepts.

Environmental
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rinking water supplied by public waterworks contains impu-

regions is permitted. However, it is obligatory to follow the process

rities and must therefore be purified to meet the current standards

described in the adopted pharmacopoeia. The process chosen for

for use in pharmaceuticals.

this project was a multi-stage distillation. The multi-stage distilla-

The main controls for the use of water in injectable products are

tion process consists in changing the physical state of the water,

the pyrogenes which are fragments of bacteria that causes high bo-

which is changed to a vapor state and later to a liquid state, more

dy temperature causing even death. The most significant source of

than once (multi-stage). In the multi-stage distillation process a

pyrogenes is the bacterial endotoxins which are high molecular

preliminary treatment of the drinking water is necessary since it

weight complexes associated to the membrane of the bacterial

must meet minimum standards to be distilled and maintain the

cellular wall. The most used methods of water purification for phar-

integrity of equipment to avoid possible incrustations. The present

maceutical uses are reverse osmosis and distillation. The choice of

project details the whole process that involves not only the multi-

the purifying process has to meet the pharmacopoeia standards of

stage distillation and the pre-treatment through the ionic exchange

each country or region. In Brazil, even with the existing Brazilian

columns but also gives the specifications of the adequate material

pharmacopoeia, the adoption of pharmacopoeias from others

for the installation of the valves and connections for the process.
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he industrial processes look for the continuous improvement

environment with no control, creating a great unbalance in the

of production, increased profits, cost reduction and minimum

ecosystem. Recycling materials has many advantages. Considering

environmental impacts. The environment factor is an even greater

these factors this paper presents the preparation of a recycling

issue due to the great catastrophic events in the past. The awa-

process of VPC -Aluminum Blister packages, based on the current

kening towards a more ecological conscience is a gradual process,

technology for obtaining aluminum through the Bayer process. An

motivated, among other factors, by pressure from the public in

environmentally correct process of chemical separation of Blister

general, by expensive legal actions and by the government. In the

components was developed resulting in vinyl polychloride (VPC)

past few years the government has created inspection departments

being directed to recycling companies and aluminum oxide (Al2O3)

specialized in environment issues applying heavy fines to com-

to industrial applications. This paper presents discussions of theo-

panies that harm the environment. Within this global scenario,

ries and laboratory procedures, a pilot project with the respective

recycling came as a way to renew raw materials preventing large

equipment and instruments necessary to operate in the Blister

quantities of productive material from being thrown out into the

packages recycling field, and the analysis of the results.
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his work has as main objective to present a study of a new

class of synthetic materials, the polymer that are capable of conducting electricity. These materials are known as “conducting
polymers”.The scope of this work covers a bibliographical review
of these polymers with emphasis on their main uses and techno-

Engineering

logical applications. Also the methods for measurement of their
electrical conductivity and the laboratory synthesis of conductive

Food

polymer the quantitative analysis of polymer´s electrical conduc-

Civil

tivity by were done with a suitable scientific method.
The conductive polymer synthesized was ammonium polya-

Control and Automation

niline, by using distilled aniline as monomer and ammonium peroxydisulfate as the oxidizing agent, two acids were tested as doping

Electrical

Filipe Augusto Barral Quirino
Raquel Borges Margi

Mechanical

Fabio Carcanheti Castellani
Denise Di Gianni

Metallurgical

Marcos Dama Samara
PROF. JOSÉ LUIZ FEJFAR

Mechanical Production

agents in the synthesis, chlorhydric acid and dodecyl benzene
sulfonic acid. Polyaniline was obtained as a powder and compressed to pellet in order to allow the measurement of electrical
conductivity of the polymer sample. The four-point probe method
was used for measurement of the electrical conductivity. The obtained values of conductivity for prepared polyaniline, allow us to
conclude that the material effectively conducts electricity, at same

Chemical

level of a semiconductor.

Environmental
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he object of this project is the study of a recent technique,

Electrical

known as Advanced Oxidation Process (AOP) that uses the principle
of photo-oxidation to degrade hydrocarbons present in water. It is

Mechanical

known that hydrocarbons are substances resistant to other che-

Metallurgical

mical treatment processes.
The study consisted on the assembly of a photochemical reactor

Mechanical Production

and the evaluation of process yield. For this purpose variations
were made in the hydrogen peroxide concentration supplied to the

Chemical

reactor, with the object of optimizing this parameter in the process.
The results showed that 99.0% of the hydrocarbons analyzed

Environmental

(BTXE) were degraded, and 100% benzene degradation was verified. This result was extremely important environmentally, because
of the high carcinogenic potential of the benzene.
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he objective of this graduation project is the study of the

rature of 30 ± 2 ºC and 200 rpm. The reactor has capacity of 5 liters

economic feasibility of a well known anaerobic process with data

and received at the beginning of the test 2 L of biomass and 3 L of

from real case of dairy industry.

affluent. The volume treated by cycle was of 2 L of wastewater per

The release of liquid effluents in to the natural environment can

operational cycle, with an operational cycle of 8 hours, that is, three

result in alteration of their original characteristics (pH, temperature,

cycles a day. The unloaded volume of treated wastewater was 2 L

etc). An effluent that doesn’t meet the specifications for disposal,

to guarantee that the biomass was not unloaded together with the

must be treated.

effluent.

The effluents can receive physicochemical or biological treat-

The anaerobic reactor operated in sequential batch-load pre-

ments. The biological treatments may or may not occur in the

sented a high efficiency for the treatment of affluent of a dairy

presence of free oxygen. In this project the process of biological

products industry obtaining a reduction of the organic load of

decomposition, takes place in the absence of oxygen, and it is

approximately 95%. According to the parameters established by

called anaerobic decomposition. The operation of the reactor in

the State Legislation, only the Chemical Demand of Oxygen (COD)

sequential batch-load was accomplished with constant tempe-

was determined.
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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

D

Engineering

ue to the intrinsic nature of its activities, Environmental

Engineering is intimately linked to sociological aspects. Environ-

Food

mental Engineers have as their main objective the promotion and
maintenance of the best quality of life for the communities. Their

Civil

prior goals are fundamentally linked to Public Health and the

Electrical
Mechanical
Metallurgical

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.

Environment.

Control and Automation

linked to the promotion of Public Health, is inherent to the field of

Under the concept adopted by WHO – The World Health Orga-

The Engineers that dedicate themselves to Environmental Engi-

nization – to promote and maintain Public Health means to afford

neering and, with the social and humanitarian spirit they possess,

conditions that bring about a feeling of complete physical, mental

which is demonstrated when they embrace these fields of activities,

and social well being in a population. The preservation of the

are essential to the countries in conditions of development, as in

Environment is included in these conditions, evidently considering

the case of Brazil.

man as a constituent part of this ambient with which he has to
PROF. JAYME PINTO ORTIZ

interfere for his survival.

Mechanical Production

To preserve the Environment does not mean leaving it

Chemical
Environmental
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he disordered accelerated world growth has brought about an

increase in the generation of solid residues and demands larger

Engineering

and larger investment areas for its disposal. The negative aspects

Food

of this fact gain a larger magnitude in the underdeveloped countries which did not make an adequate planning with respect to the

Civil

forms of treatment and final disposal of the generated residues
which end up polluting the air, water and soil.

Control and Automation

Based on the knowledge of the above mentioned environmental
and sanitary problems this work presents a study of aeration tech-

Electrical

niques and recirculation of leachate in sanitary landfills which
minimizes the environmental impacts caused by the incorrect

Mechanical

forms of final disposal. At the end of the paper a presentation is

Metallurgical
Mechanical Production

made of the practical applications of such methods in the sanitary

Luiz Henrique Oriani

landfill of Araçatuba to demonstrate its technical economical and

Bruno Cervantes Gornati

environmental feasibility.
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his work sets out to study the impact on the quality and

volumetric flow of a water body of water due to the discharge of

Electrical

treated effluents. It also investigates the possibilities and peculiarities of preparing such data for future implantation of a dynamic

Mechanical

mathematical simulation on the quality of river water, possibly

Metallurgical
Mechanical Production

using the MCSTR model. In order to do this two case studies were

Since the subject broached was the quality of water in rivers it

developed: Rio Negro, in São Sebastião and Ribeirão dos Pinhei-

was considered convenient to conduct a previous study on the cha-

ros, in Vinhedo. The parameters studied were: volumetric flow,

racterization and classification of bodies of water and also on the

biochemical oxygen demand, dissolved oxygen, ammoniacal nitro-

systems and organs of control and monitoring of water pollution.

gen, nitrate and chlorophyll-a.

Chemical

Since a large part of this work was practical, a study was also

In order to understand the phenomena involved, a theoretical
study was conducted with respect to the transport of mass (dilu-

Environmental

made of the collection methods and preservation of samples, as
well as the methodology of chemical analyses.

tion, advection, and diffusion) as well as the behavior of the various

Finally conclusions were reached on the various aspects of the

quality parameters in a river, having chosen for monitoring the

impacts studied, besides the practical aspects, both of which sup-

ones mentioned above.

plied suggestions to support future campaigns of this type.
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W

ith the growing development of the gas market and with the

Food

change of the country’s energetic matrix, a search has begun for
technologies that can meet the new demands.

Civil

This work concisely approaches the existing interactions in the
enterprises of low and medium pressure natural gas networks,

Control and Automation

particularly in the central urban region of the municipality of São

Electrical

Paulo, with respect to leakage’s of these networks and the environmental impacts caused by them. The study was developed based

Mechanical

on data furnished by the company Engibras Comercial Ltda, one of
the service providers in the reparation of the pipe line networks in

Metallurgical

the State of São Paulo, having utilized the date for various districts

Mechanical Production

of the São Paulo capital such as: Pinheiros, Consolação, Santa

of interest to the competent Regulating Agency (CETESB), in view

Cecília, Republica, and Sé among others.

of the standards for the concentration of effluents in the atmos-

The author of this paper has been working in Engibras since

Chemical

March of 2002, as the Manager of Civil Engineering and is respon-

Environmental

phere that must be adhered to according to the CONAMA (National
Environment Council) resolutions.
The results of the work allow for the proposal of a classification

sible for the gas pipeline network and reparation of degenerated

and qualification of some environmental impacts caused by the

stretches.
The work was developed within an important line of research,

leakage, in the physical, biotic and anthropic environment.
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