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APRESENTAÇÃO
Esta publicação contempla os resumos simples dos trabalhos apresentados no I Ciclo de Produções Acadêmicas da UCL – Faculdadedo
Centro Leste, que aconteceu de 6 a 10 de Março de 2017.
Neste Ciclo foram mostrados os Trabalhos de Conclusão de Curso
referentes ao período de 2016/2, das seguintes áreas de conhecimento:
l

Administração

l

Engenharia Civil

l

Engenharia de Automação e Controle

l

Engenharia de Petróleo

l

Engenharia de Produção

l

Engenharia Mecânica

l

Engenharia Química

l

Sistemas de Informação

Trata-se da primeira produção de anais reunindo as pesquisas desenvolvidas pelos alunos em final de curso e visa oportunizar o compartilhamento dos estudos realizados na IES. Essa obra vem propiciar
o intercâmbio científico com a comunidade nacional e internacional,
de forma abrangente, evidenciando os conhecimentos de engenharia,
tecnologia e gestão de negócios da região.

Profª Luila Abib Saidler
Serra, ES
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MOTIVAÇÃO VERSUS CONHECIMENTO ACERCA
DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO:
SETOR DE ENFERMAGEM
Adriana Ferreira Cerqueira do Carmo;
Anna Paula Furieri Broetto;
Richard Allen de Alvarenga

Resumo:
O artigo em questão trata-se de um estudo realizado em um hospital da
Região do Grande Vitória/ES, especificamente no setor de enfermagem,
onde o objetivo geral foi demonstrar como o conhecimento do risco no
local de trabalho pode impactar na qualidade de vida dos funcionários e,
com isso, melhorar a motivação dos mesmo no desenvolvimento de suas
atividades. Já os objetivos específicos foram: apresentar conceitos e características das NR-4 e NR-5; abordar o conhecimento como instrumento
de motivação e mostrar que os dados coletados no estudo de caso podem
corroborar com os dados teóricos levantados. Foi realizado uma pesquisa
de campo de natureza descritiva, conjuntamente com a aplicação de um
questionário destinado aos enfermeiros e técnicos de enfermagem do hospital. Após as entrevistas realizadas, estes foram tratados de forma qualitativa e quantitativa, onde pode-se concluir que o fato da equipe de enfermagem perceber a importância da CIPA e do SESMT, bem como as suas
funções dentro da organização, possibilita a eles uma segurança maior no
desenvolvimento das atividades, o que pode trazer motivação, em função
desse tipo de necessidade estar suprida pela confiança em ambos.
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A IMPORTÂNCIA DO ENDOMARKETING NO
AMBIENTE ORGANIZACIONAL EM
EMPRESAS DE E-COMMERCE
Janaina Barreira Silva;
Richard Alvarenga

Resumo:
Esse artigo busca apresentar a importância do endomarketing no ambiente organizacional, com foco em empresas do ramo de e-commerce, onde
foi feito um estudo de caso, realizado em uma empresa de mesma característica, localizada na Região do Grande Vitória/ES, envolvendo os setores
administrativo e operacional. O objetivo geral foi demostrar como as boas
práticas de aplicação do endomarketing podem influenciar no ambiente
organizacional. O endomarketing é uma ferramenta importante para as
empresas que querem se manter no mercado de forma competitiva e, dessa forma, foi realizado uma pesquisa através de questionário distribuído
de forma aleatória, distribuído por e-mail e outros entregues diretamente
nos setores. Posteriormente à coleta dos dados, os mesmos foram tratados
de forma qualitativa e quantitativa, organizados e tabulados de forma
a poder gerar gráfico que facilitassem a percepção dos resultados. Com
isso, pode-se observar que o endomarketing vai além de uma comunicação estruturada, ele envolve treinamento, relacionamento, valorização do
colaborador e um bom ambiente de trabalho.
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OS JOVENS E O MERCADO NO ESPÍRITO SANTO
Lucas Uliana Amaral de Souza;
Raniere Ademar de Sousa;
Vivaldo Taliule Junior

Resumo:
O presente artigo tem por objetivo identificar possíveis desafios que os jovens enfrentam para ingressar no mercado de trabalho tendo como recorte
de pesquisa o estado do Espírito Santo. Apresentamos o mercado de trabalho sob diversas óticas, a maioria delas compreende, no entanto, que o
mercado de trabalho é o lugar onde o trabalho é vendido como um produto pelo trabalhador ao empregador. No mercado de trabalho do Espírito
Santo, a participação dos jovens teve ligeira diminuição nos últimos anos,
conforme aponta o instituto Jones dos Santos Neves. No Brasil, o mesmo
fenômeno é apontado pelo IPEA e, alguns especialistas acreditam que os
jovens têm demorado mais a entrar no mercado por buscarem maior qualificação. As geração Baby Boomers, que compreende os bebês nascidos
após a segunda guerra mundial, geração X, que são os filhos dos Baby
Boomers nascidos entre as décadas de 60 e 80, a geração Y, filhos da geração X e nascidos entre as décadas de 80 e 2000, a geração Z, nascidos
entre 2000 e 2010 e a geração Alpha, nascidos a partir de 2010. Fatores
como a busca por maior qualificação e a falta desta em um mercado tão
exigente, são apontados por especialistas como causas da baixa presença
de jovens, sobretudo da geração Z, no mercado de trabalho. Tanto jovens
quanto organizações precisam se adaptar a presença de variadas gerações
no mercado de trabalho para criar um ambiente organizacional capaz de
acolher as novas gerações e contribuir para seu pleno desenvolvimento.
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
E SUBPRODUTOS NA FABRICAÇÃO DE
CONCRETO – VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA,
TRABALHABILIDADE E CUSTO
Filipe Felix Caliman Coutinho;
Gian Franco Iannone Silva;
Larissa Camporez Araújo

Resumo:
A geração de resíduos, de uma forma geral, vem crescendo cada vez mais
e, além disso, passaram a ter em sua composição elementos sintéticos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Vários setores da economia vêm
buscando alternativas para a substituição de recursos naturais por resíduos
que consequentemente resultam em um menor impacto ambiental. Na engenharia civil não poderia ser diferente, sendo ela uma das grandes responsáveis pela geração de resíduos, detectou-se uma enorme necessidade de
reaproveitamento de materiais. Nesse contexto, este trabalho visa avaliar
a resistência à compressão, a trabalhabilidade e o custo de um concreto
sustentável utilizando o resíduo de corte de mármore e granito (RCMG) e
a sílica ativa em substituição parcial ao cimento, o resíduo de construção
civil britado (RCCB) em substituição total a brita de origem granítica e por
fim as areias artificiais e recicladas em substitução total a areia natural.
Foi realizada a moldagem de 7 corpos de prova para cada traço sendo feita
a avaliação variando as proporções de RCMG e silica ativa em 5%, 10%,
15% e 20%. Os resultados destes ensaios foram comparados a um traço de
concreto convencional e mostraram que a utilização de 5% de RCMG e
5% de silica ativa em substituição parcial ao cimento, a substituição total
de areia natural por areia reciclada e brita de origem granítica por RCCB
pode tornar-se viável sendo necessário ensaios complementares.
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MEDIDAS DE CONTROLE PARA
RUÍDO FERROVIÁRIO
Sérgio Melo Franco do Amaral Machado;
Carlos Gilmar Zucolotto;
Rodrigo Machado

Resumo:
Nesse trabalho realizou-se uma pesquisa de benchmark das alternativas de controle de ruído ferroviário, avaliando o potencial de redução do
impacto, custos de implantação e ou manutenção criando uma base de
alternativas para que as empresas do ramo de ferrovia invistam nos empreendimentos de forma a atender a legislação vigente melhorando o convívio com as comunidades ao seu redor além de buscar efeitos colaterais
positivos para a manutenção, segurança e redução de custos operacionais.
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CORREÇÃO GEOMÉTRICA DO PÁTIO DE
GOVERNADOR VALADARES PARA EQUIPAMENTOS
DE GRANDE PORTE DA MANUTENÇÃO
FERROVIÁRIA
Vitor Gomes Corrêa;
Rodrigo de Andrade Machado

Resumo:
Este artigo apresenta uma investigação de um problema de mobilidade
ferroviária que afeta a manutenção da via permanente. Os equipamentos
de grande porte da manutenção precisam de um novo ponto para realizar a manobra de giro e mudança de sentido de deslocamento. A solução passa pelo estudo sobre correção geométrica das linhas de um pátio
ferroviário. O trabalho inicia-se com a apresentação dos termos técnicos,
em seguida os componentes de uma estrada de ferro, os elementos de um
projeto geométrico, e ao final, um estudo de campo. São utilizadas imagens georreferenciadas da ferrovia para estudos preliminares e obtenção
do layout do pátio. Em seguida são estudadas as curvas e geometria das
linhas que serão utilizadas. Apresenta-se então uma proposta de alteração
no layout corrigindo a geometria das linhas existentes e aumentando o seu
raio mínimo. Por fim, é apresentado o projeto geométrico básico elaborado
a partir deste estudo.
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DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO
PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
EM CONCRETO ARMADO:
RELAÇÃO DE CUSTOS X VIABILIDADE
Andressa Santos Andrade;
Elisa Crizio de A. Torres;
Larissa Camporez Araújo

Resumo:
Em vista da situação ambiental que assola nosso país, a utilização consciente da água é fundamental para um bom desenvolvimento sustentável.
Sendo assim, uma alternativa para utilizar a engenharia em benefício do
ambiente seria a construção de reservatórios com o intuito de reaproveitar
as águas adivindas das chuvas para fins não potáveis. Baseado em dados
pluviométricos, área de cobertura para captação e demanda de água foi
realizado um estudo para o dimensionamento de um reservatório para
o Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais (SAAP) visando uma
futura implementação do mesmo em uma Residência situada em Pedra
Azul – ES. Após este estudo, realizou-se uma análise de custos que a implantação da estrutura em concreto armado deste sistema acarretará e a
possível compensação destes custos em um futuro próximo. Com os resultados obtidos demonstra-se a viabilidade, com um tempo de retorno de
aproximadamente onze anos, que se mostra razoável se levar em consideração o impacto positivo que este gera ao meio ambiente e a população
como um todo.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DE SAPATAS DE
UM EDIFÍCIO EM CONCRETO ARMADO
Fernanda de Paula Passos;
Renato Quieza da Vitória;
Mauro Ottoboni Pinho

Resumo:
A maioria das edificações necessita passar por modificações ao longo de
sua vida, sejam essas, pequenas reformas, ou até mesmo ampliações de
pequeno ou grande porte. De fato, é fundamental que qualquer alteração
que possa impactar nos componentes estruturais de uma edificação seja
submetida a uma verificação e tenha todos seus efeitos analisados, para
que não surjam problemas futuros. Por outro lado, é importante que desde sua concepção a mesma tenha sido projetada com foco na segurança,
desempenho e durabilidade, desta forma possibilitando ainda receber alterações futuras. O presente trabalho visa realizar a verificação estrutural
de duas sapatas de um edifício construído em concreto armado submetido
à uma ampliação de grande porte. É apresentado o lançamento e modelagem do edifício em um software de projetos estruturais para a obtenção
das reações resultantes da estrutura nas sapatas estudadas. Após isso, é
realizada uma verificação entre a tensão admissível do solo, onde o edifício foi construído, considerada no projeto original e a tensão obtida através dos valores de sondagens atuais. As sapatas são pré-dimensionadas
conforme nova taxa de tensão admissível encontrada, sendo detalhadas
no software. Por fim, é realizada uma análise entre as sapatas existentes
e as calculadas, onde é verificado que as mesmas não atendem aos carregamentos solicitados.
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ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE DOIS
TIPOS DE FUNDAÇÕES EM UM MESMO TERRENO:
RADIER E ESTACA TRADO
Kaique Lopes de Oliveira;
Priscila Ferreira Ruela;
Larissa Camporez Araújo

Resumo:
O presente artigo tem como objetivo verificar, através de um estudo de
caso, o motivo da aplicação de dois tipos diferentes de fundação em um
mesmo terreno para edificações similares. Uma das etapas mais importantes na realização de uma obra de construção civil é o estudo das características e propriedades do solo. Quanto melhor o conhecimento do substrato suporte, melhores condições tem o projetista de adotar um modelo de
fundação correto para a estrutura, atendendo aos quesitos de segurança,
desempenho e economia. Além disso, é necessário que se tenha o projeto
da locação dos pontos de cargas da estrutura, cargas estas que serão dissipadas pelo solo através de elementos de fundação, sejam eles sapatas,
tubulões, estacas, radiers, entre outros modelos adotados pela engenharia
de estruturas. Na obra em que foi realizado o estudo foram executadas
sondagens à percussão (SPT - Standard Penetretion Test) com as quais foi
possível determinar o perfil do subsolo. Após a análise do solo, do modelo
estrutural e da planta de cargas, tornou-se conclusivo, neste estudo, que
os modelos de fundações que melhor atendiam ao projeto foram do tipo
Radier e Estaca Trado.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS MÉTODOS DE
DIMENSIONAMENTO PARA UM RESERVATÓRIO DE
CONCRETO ARMADO ENTERRADO
Fernanda Bianchi Deleprani;
Mauro Ottoboni Pinho

Resumo:
O presente artigo teve como tema um estudo comparativo entre o método
manual e simplificado de cálculo e o método computacional com a utilização do software Robot Structural Analysis Autodesk, para o dimensionamento estrutural de reservatórios em concreto armado, apresentando como problemática o dimensionamento de uma piscina, considerada
como reservatório enterrado. O artigo objetiva apontar as principais diferenças entre os dois métodos, no que diz respeito ao cálculo da área de aço
a ser utilizada na estrutura. Para a realização do artigo foi necessária a
realização de um estudo sobre elementos finitos bidimensionais e pesquisas sobre as diversas tipologias e abordagens de cálculo existentes na bibliografia sobre o tema existente. Através da análise e estudo, constatou-se
que para reservatórios enterrados de dimensões equivalentes ao apresentado, o software apresenta confiabilidade em seus resultados, atendendo
as exigências da NBR 6118[3].
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ESTUDO COMPARATIVO TÉCNICO-FINANCEIRO
DE REVESTIMENTO DE PAREDES DE ARGAMASSAS
INORGÂNICAS COM CHAPISCO E SEM CHAPISCO
Eduardo Pinheiro Martins;
Bruno Orione Binda Pasquali;
Natália Ramalho Souza Lima

Resumo:
Existem diferentes maneiras de executar o revestimento de paredes de argamassa. O presente artigo compara duas maneiras de executar o revestimento, sendo a tradicional como o revestimento sendo aplicado sobre o
chapisco, e uma alternativa, com o revestimento aplicado diretamente no
substrato. Tecnicamente foi analisado o desempenho dos dois revestimentos por meio de teste de aderência após 28 dias da execução, de acordo
com a NBR 15258[1]. Financeiramente, foram comparado os custos para
a execução dos dois revestimentos, quantificando mão de obra e materiais,
com base nos preços do IOPES[2] no mês de referência julho/2016. Além
disso, também foi apurado o tempo para a execução de cada um dos revestimentos. Após a análise dos custos, do tempo de execução e da comparação dos resultados dos testes de aderência, conclui-se que o revestimento
de argamassa sem o chapisco apresenta um melhor custo-benefício, pois o
desempenho com relação à aderência de ambos os revestimentos é muito
parecido e financeiramente o revestimento de argamassa sem o chapisco é
mais rápido e também, mais barato.
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OBRA DA BARRAGEM DE PINHEIROS / ES:
USO DE CONCRETO COMPACTADO A ROLO
Bianca Monteiro Benin;
Giovany Brunoro Piassi;
Rodrigo de Andrade Machado

Resumo:
As barragens são feitas de forma a acumularem o máximo de água possível, tanto através da chuva como também pela captação da água caudal
do rio existente. Faz-se a barragem unindo as duas margens aprisionando
a água na albufeira. Mediante a importância da construção de barragens para o cenário nacional e a complexidade desse tipo de construção,
que em geral envolve diversas áreas da engenharia, este artigo se propõe
analisar estruturas executadas em camadas, em especial, a construção de
uma barragem de Concreto Compactado a Rolo (CCR), localizada em
Pinheiros, norte do Espírito Santo. A região tem sua economia baseada
na agricultura, a qual vem enfrentando sérios problemas nos últimos anos
em função dos longos períodos de estiagem que causam perdas na produção. Com isto, houve um aumento na demanda por construções de reservatórios de água (barragens) para abastecimento e irrigação. Além disso,
o desenvolvimento da região depende cada vez mais da disponibilidade
hídrica. O presente estudo traz um referencial teórico sobre os aspectos
em construir barragens utilizando CCR. O objetivo principal consiste na
análise da evolução da construção, permitindo considerar a espessura das
camadas, o tipo de tratamento das juntas e os materiais utilizados, ou
seja, procurou-se analisar a viabilidade da utilização do CCR.
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PROVA DE CARGA COM CÉLULA EXPANSIVA
HIDRODINÂMICA EM ESTACAS ESCAVADAS
Oberdan Sales de Almeida;
Vitor Gomes Corrêa;
Rodrigo de Andrade Machado

Resumo:
Este artigo apresenta um método inovador de prova de carga estática utilizando uma célula expansiva hidrodinâmica para determinar a capacidade de carga de estacas escavadas. São apresentados elementos teóricos
que compõe esse ensaio e suas características básicas. Realiza-se uma fundamentação teórica sobre fundações profundas, e determinação da capacidade de carga de estacas, método executivo, equipamentos, os materiais
e suas características segundo a norma da NBR 6122. Depois é mostrado
a teoria de Prova de Carga Estática conforme norma da NBR 12131. Em
seguida mostra-se o ensaio de prova de carga com célula expansiva hidrodinâmica e sua teoria. Por fim, apresenta-se o comparativo e análise de
resultados em alguns estudos que utilizaram este método, podendo assim
concluir que o método se torna viável e prático.
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SOLUÇÃO PARA ESTACAS EM SOLO
ROCHOSO – UM ESTUDO DE CASO
Fabrício Marques;
Igor Ramos Freitas;
Rodrigo de Andrade Machado

Resumo:
O conhecimento das características geológicas de uma região tem grande
relevância na escolha da fundação a ser utilizada em uma obra, e utilizar de dispositivos que permitam identificar as camadas do solo como
também o perfil detalhado e o comportamento que ele terá no decorrer
do tempo garantirá que os riscos e imprevistos sejam reduzidos influenciando no tempo, qualidade e custo do empreendimento. A experiência
de campo é de grande importância à identificação de soluções rápidas
para problemas que ocorrem nas obras, avaliando a melhor solução,
equipamentos e os passos necessários para alcançar o melhor resultado.
O objetivo do estudo é apresentar o tipo de fundação utilizada em uma
edificação multifamiliar de grande porte localizada na região Metropolitana da Grande Vitória ES. Abordando análise de sondagem, perfil do
terreno, provas de carga e escolha do tipo de estaca.Dando ênfase em um
problema ocorrido na etapa de execução das estacas metálicas tipo trilho,
que devido ao solo rochoso de superfície inclinada não obtiveram nega
na cravação, e à estaca raiz foi a solução adotada pelo projetista como a
mais adequada na ocasião.
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REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS:
UMA QUESTÃO SUSTENTÁVEL E CONSCIENTE
Francisco Luiz Andreoli Dias;
Thiago Dias Ribas;
Natália Ramalho Souza Lima

Resumo:
Este artigo tem como objetivo analisar o sistema de reaproveitamento de
águas pluviais implementado em uma residência, descrevendo as suas características, e verificando o dimensionamento e o custo benefício do mesmo. Reutilização de águas pluviais é qualquer sistema que, por auxílio de
telhados, lajes ou pisos, capte as águas das chuvas e as armazenam para
posterior uso potável ou não. No estudo de caso, inicialmente foi realizado
o dimensionamento teórico e verificação de todos os elementos do sistema, conforme NBR 10844:1989. Com exceção do reservatório, todos os
elementos atenderam aos requisitos normativos. Em seguida, foi realizada
a análise de custo, bem como o retorno do investimento. Com o desenvolvimento deste estudo de caso foi possível concluir que a implementação do
sistema de reaproveitamento de águas pluviais para uso não potável, realizado posteriormente à construção do empreendimento, não é viável economicamente. No entanto, o reaproveitamento de águas pluviais é uma
questão de sustentabilidade e deve partir da consciência do homem para
sua perpetuidade.
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ANÁLISE ECONÔMICA DE TRÊS ESTRUTURAS
RETICULADAS EM CONCRETO ARMADO
Adriano Henrique Jardim do Carmo;
Phelippe Davila Fernandes Fontes;
Mauro Ottoboni Pinho

Resumo:
Este documento analisa estruturas reticuladas de concreto armado e apresenta o estudo econômico de três diferentes concepções estruturais para
atender a uma mesma necessidade. A concepção estrutural I possui nove
pilares, a concepção II possui 6 pilares e a concepção III possui 4 pilares.
O objetivo é determinar qual delas acarretaria em um menor custo dos
gastos diretamente relacionados as mesmas, dentro das condicionantes e
limitações estabelecidas. Foi utilizado o software Cypecad 2016, para realizar o dimensionamento das armaduras, determinação dos quantitativos
e verificações de segurança de acordo com as normas vigentes. Após obtenção das quantidades de materiais necessárias para construção de cada estrutura, elaborou-se o orçamento com base nas tabelas de preço do IOPES,
possibilitando a comparação efetiva entre os três arranjos.
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COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
UTILIZANDO A MODELAGEM 3D EM
SOFTWARE DE PLATAFORMA BIM
Álvaro Machado Neto;
Magmir Metzker Soares

Resumo:
Este artigo tem por finalidade apresentar a compatibilização dos projetos
arquitetônico, estrutural e hidrossanitário em uma residência unifamiliar,
utilizando-se a plataforma BIM (Building Information Model). Tradicionalmente esses projetos são entregues na plataforma CAD (Computer Aided Design), onde muitas vezes deixam a desejar em alguns detalhes, tais
como: furos estruturais não previstos, alturas de tubulações não fornecidas,
espaços insuficientes para determinadas conexões, além de uma visão limitada do projeto como um todo. A plataforma BIM permite representar
melhor esse cenário, em um modelo 3D (três dimensões), onde não se criam
linhas, mas sim, materiais, utilizando as especificações dos fabricantes, podendo trazer os projetos para a realidade. A compatibilidade dos projetos
é um diferencial na hora de executar o projeto proposto, pois evita-se o
retrabalho, o gasto não orçado e principalmente o tempo perdido.
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ESTIMATIVA DO VOLUME DE ÁGUA
INFILTRADA NO SOLO ATRAVÉS DE CAIXAS DE
DETENÇÃO – ESTUDO DE CASO
Warlene Ferreira de Araújo;
Magmir Metzker Soares

Resumo:
Diante do real problema de assoreamento e diminuição do volume de
água dos rios, além da extinção das nascentes, o presente trabalho chama
a atenção para uma técnica da engenharia relativamente simples que minimiza as enxurradas, erosão, assoreamento dos rios e a depredação das
estradas rurais pela chuva. Esta técnica ainda contribui para o aumento
do armazenamento de água e o abastecimento do lençol freático, além de
favorecer às nascentes e a vazão dos rios. Esta pesquisa visa quantificar
o volume de água infiltrada no solo através das 175 caixas de detenção
construídas na Rodovia Municipal ES-080, no município de São Roque
do Canaã-ES. Com esse projeto espera-se ter infiltrado aproximadamente
176.968.000 litros de água para o subsolo e retido cerca de 92.000 m3 de
sedimentos nas 175 caixas construídas.
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MODELO TEÓRICO DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUAS PLUVIAIS
Adaildo César Xavier;
Rodolfo Miranda Sampaio;
Magmir Metzker Soares

Resumo:
A água da chuva é uma fonte alternativa de captação de água e seu aproveitamento deve ser avaliado seguindo aspectos qualitativos e quantitativos, verificando-se a potabilidade dessa água para a sua utilização. Dito
isso, serão identificados os processos envolvidos no sistema, juntamente
aos procedimentos necessários para captação de água pluvial. Inicialmente, será apresentado um histórico sobre os antecedentes e seus meios
de utilização e, em seguida, um breve estudo pluviométrico do estado do
Espírito Santo. Serão mostrados os materiais a serem empregados para
captação, transporte, filtragem, armazenamento e distribuição do sistema. Serão apresentadas as vantagens e desvantagens para cada tipo de
reservatório que poderão ser empregados, bem como, equações de cálculo
para o seu dimensionamento. Ademais, será mostrado também os possíveis meios de reaproveitamento da água tratada e os benefícios que este
modelo de sistema pode trazer não só para a sociedade, mas principalmente para o meio ambiente e seus recursos hídricos.
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ENGENHARIA DE
CONTROLE E AUTOMAÇÃO
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PREDIÇÃO DE TENSÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE
SISTEMAS NEBULOSOS E SMART GRID
Victor Fossi Meira;
Ícaro Igor Castro de Martins Barros

Resumo:
Neste artigo, é apresentado o estudo acerca da Predição de Tensão utilizando Redes Neurais NARX, em uma Rede de Distribuição Smart Grid
com 9 consumidores. Foram modelados 4 painéis fotovoltaicos, cuja variação da potência se dá em função da variação da intensidade luminosa,
sendo o perfil de geração obtido a partir de um modelo real instalado na
região Norte do ES. Foram avaliados 03 diferentes cenários de simulação,
no qual foi observado que a presença da Geração Distribuída (GD) provoca elevação de tensão nos momentos de picos de geração e afundamentos
no momento de menor disponibilidade de energia. Foi observado que a
predição de tensão apresentou erro máximo de 1,58%, e que o uso das
Redes Neurais (RN) se mostrou bastante eficiente em situações onde seria
interessante o conhecimento prévio de valores futuros de picos ou quedas
de tensão para a aplicação de técnicas de correção de tensão.
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CONTROLE DE UM SISTEMA DE LEVITAÇÃO
MAGNÉTICA USANDO REDES NEURAIS
Jusielly Sorte;
Pâmela France Salarolli;
Lucas de Assis Soares

Resumo:
O presente artigo apresenta um tema pouco abordado na literatura: o controle de um sistema de levitação magnética através da utilização de redes neurais, pelo modelo direto-inverso. O estudo da aplicação de redes neurais no
controle de sistemas vem sendo bastante desenvolvido nas últimas décadas,
principalmente pela capacidade da rede neural de resolver sistemas não-lineares e dinâmicos de forma mais simplificada do que as técnicas de controle
convencionais. O sistema de levitação magnética, por sua vez, é instável e
complexo e tem por finalidade manter em suspensão, na posição desejada,
uma esfera de material ferromagnético, por meio do ajuste de uma tensão
de entrada.. Todo o desenvolvimento do trabalho foi realizado no software
MATLAB®, através de suas ferramentas próprias e de algoritmos desenvolvidos manualmente. Quanto à arquitetura de rede utilizada, a feedforward
foi escolhida por fazer uso de camadas ocultas de neurônios para generalizar
o aprendizado da rede, relacionando entrada e saída de forma global. Já a
técnica de controle aplicada foi o modelo direto-inverso, que emprega a dinâmica inversa do sistema para controlá-lo de forma direta e o treinamento
da RNA foi realizado através do algoritmo de Levenberg-Marquardt, que faz
o ajuste dos pesos sinápticos necessários para o aprendizado. Foram geradas
várias redes, com diferentes configurações em relação à quantidade de atrasos das entradas e das saídas, número de neurônios e condição inicial de posição. Houve resultados que atenderam aos critérios de análise de desempenho,
quando a condição inicial de posição foi maior que a posição de referência.
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PROJETO DE MELHORIA E ACIONAMENTO DE
UM ROBÔ MANIPULADOR DIDÁTICO
Allen Michael Alves Bacelette;
Maycon Rodrigues de Souza;
Fransergio Leite da Cunha

Resumo:
Nos últimos anos, várias instituições de ensino superior vêm buscando
trazer para os alunos de engenharia, desafios motivadores através da utilização dos kits didáticos para que assim, possam dar condições aos futuros engenheiros um perfil profissional, superando as teorias de sala de
aula e aplicando os conhecimentos adquiridos, que englobem habilidades
e competências para projetar, identificar e propor melhorias para resolver
problemas de engenharia. Este artigo propõe um estudo de verificação das
condições dos motores, das chaves de fim de curso e dos encoders para implementar um projeto e restaurar as condições básicas do funcionamento
de um robô manipulador didático da UCL – Faculdade do Centro Leste,
efetuar um estudo da manutenção do equipamento, realizando testes dos
cabos, conectores, acionamentos, sensores e outros componentes os quais
contribuem para o funcionamento, além de desenvolver um projeto de
um circuito eletrônico em ponte H, o qual será responsável pelo acionamento dos motores controlados via PWM e um projeto de um circuito
para o controle desses drivers, utilizando Microcontrolador PIC18F4550
que receberá seus comandos via joystick modelo PS2 e que permitirá a
comunicação via USB com a interface IHM simulando a comunicação
do joystick para o controle. Foram feitos testes dos componentes do robô
manipulador e do sistema proposto através de simulação e os resultados
foram satisfatórios.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS PARA REDUÇÃO DOS
GASTOS COM ENERGIA EM HABITAÇÕES
DE INTERESSE SOCIAL
Clara Mori Borges;
Ícaro Igor C. de M. Barros

Resumo:
O presente trabalho busca analisar a viabilidade de implantação de um
sistema de energia solar fotovoltáico, em habitações de interesse social
como nos programas do Minha Casa, Minha Vida. O uso de um sistema
de geração de energia sustentável pode contribuir na redução dos gastos
das famílias abrangidas por esses programas, representando assim uma
melhoria no padrão de qualidade de vida. A identificação do potencial de
redução dos gastos com energia elétrica foram avaliados para habitações de
padrão unifamiliar por meio de um estudo, com o levantamento da carga
instalada em uma residência situada no município de Aracruz, avaliando
o custo da energia e encargos setoriais sem e com a existência da geração
fotovoltaica. O estudo demonstra que o uso do sistema de energia solar fotovoltáico pode ser uma alternativa para redução de custos com a energia
elétrica das famílias atendidas pelos programas habitacionais. Foi realizado um estudo de caso, tendo como base as habitações do Residencial Nair
Tosta Belfi, sendo observado que na utilização de um sistema fotovoltáico
contribuiria para a redução dos gastos com energia elétrica das famílias
atendidas, além de apresentar uma proposta satisfatória em relação à eficiência energética e sustentabilidade da utilização de energia no Brasil.
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ESTUDO COMPARATIVO DE TOPOLOGIAS
NA PREDIÇÃO DA VALE3 UTILIZANDO REDE
NEURAL NÃO LINEAR AUTO-REGRESSIVA COM
ENTRADAS EXÓGENAS (NARX)
Heisthen Mazzei Scarparo;
Roberto Dalmaso

Resumo:
Este artigo propõe o estudo comparativo de topologias de Rede Neural
Artificial do tipo Perceptron de Múltiplas Camadas, com uma camada
oculta, treinado com algoritmo da retropropagação e arquitetura NARX
aplicada na predição do ativo VALE3 comercializado na BM&F Bovespa.
Com uma base de dados predeterminada, é variado o número de neurônios e o número de pregões a serem previstos e é criado uma classificação
com os menores vetores-erro do preço de fechamento do ativo. Os resultados do trabalho são aplicáveis para um ferramenta de suporte a decisão.
A rede com previsão de um dia futuro, trinta e sete neurônios na camada
oculta apresentou menor vetor-erro.
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PÊNDULO INVERTIDO COM CONTROLE LINEAR
QUADRÁTICO GAUSSIANO
Jorge Ruan Zeferino Conti;
Lucas de Assis Soares

Resumo:
O pêndulo invertido pode ser encontrado em bibliografias de sistemas de
controle, cada um com suas singularidades. Este campo de pesquisa é muito abrangente, podendo ser utilizado em simples experimentos como uma
haste pendular, ou até no equilíbrio de um humanoide. Neste trabalho
foi realizado o controle de um pêndulo invertido composto por uma haste articulada, fixada a um carro através de um potenciômetro de voltas
infinitas, tendo como propósito elaborar uma placa de controle funcional,
sem que seja necessário que a planta esteja conectada a um computador.
O hardware implementado foi capaz de realizar as leituras dos sensores,
acionar o motor, realizar o controle do pêndulo e disponibilizar terminais
para que meios externos possam controlar o pêndulo. Para o equilíbrio e
posicionamento do pêndulo, o método de controle linear quadrático gaussiano foi aplicado, a partir do modelo matemático da haste e do carro. A
placa desenvolvida mostrou-se capaz de efetuar o controle do pêndulo,
onde o mesmo foi submetido a distúrbios e variações de posições sem grandes dificuldades para o controlador. Assim, o projeto pode se tornar um kit
didático para a faculdade onde o presente trabalho foi desenvolvido.

36

ENGENHARIA MECÂNICA
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A PROPOSTA DE UM PACKER VISANDO
SOLUCIONAR FALHAS NA CIMENTAÇÃO
DE POÇOS ARTESIANOS
Manolo Barbosa Arrebola;
Sérgio da Silva Júlio

Resumo:
Este artigo traz a proposta de desenvolver um Packer, dispositivo que promove a vedação no espaço anular da coluna de revestimento de poços,
para ser utilizado na perfuração de poços artesiano. O que motivou o interesse para a elaboração do projeto foi a perda de um poço artesiano
com profundidade de 150 metros devido à falha ocorrida no processo de
cimentação, o que provocou o desmoronamento de materiais sedimentares
para dentro do poço em questão. A escassez de água que vem ocorrendo
atualmente tem trazido como consequência uma procura cada vez maior
pela perfuração de poços artesianos. Para tanto, a pesquisa bibliográfica apresenta a situação das reservas hídricas no Planeta, notadamente
a água subterrânea e os aquíferos. Posteriormente aborda como se dá o
processo de captação das águas subterrâneas por meio da instalação de
poços artesianos, cujos planejamentos e métodos são essenciais para sua
construção. Em seguida explicita a constituição do dispositivo packer e
apresenta a proposta do modelo elaborado pelo pesquisador, materiais necessários para sua construção e concepção do modelo.
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ANÁLISE DE SOFTWARES PARA O PLANEJAMENTO
E CONTROLE DE UM PROJETO
Farley Gonçalves;
Gleisson Baeta;
Jean Carlo F. de Oliveira

Resumo:
O objetivo deste artigo é analisar duas metodologias de controle físico
de um projeto da área industrial; um utilizando apenas o MS Project
Versão 2010 e outro utilizando o MS Project com auxílio do MS Excel.
Este estudo esclarece as principais dúvidas quanto ao controle físico do
projeto utilizando apenas o MS Project, sem a necessidade de realizar
controle paralelo utilizando o software MS Excel, a fim de minimizar
esforço desnecessário. O artigo apresenta a elaboração de um cronograma
por recurso da área industrial, mostrando a configuração necessária no
MS Project, a elaboração da EAP, o controle físico do projeto assim como
a extração da curva “S”.
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GERENCIAMENTO DO RISCO NO PROCESSO
DE PLANEJAMENTO DE PARADAS FRIAS DE USINAS
EM COMPLEXO INDUSTRIAL, VITÓRIA/ES
Jéssika Erlacher Barth;
Jean Carlo Ferreira de Oliveira

Resumo:
Como na maioria das atividades industriais, observa-se inúmeros perigos e
riscos envolvidos em cada atividade, vindo esses riscos serem vinculados à
saúde humana, ao meio ambiente, às instalações físicas, entre outros. Com
o processo de trabalho em Parada Fria de Usina, que é um processo muito
dinâmico, não poderia ser diferente, uma vez que envolve diversas empresas em diferentes frentes de serviços realizados em mesmo momento. O gerenciamento de risco aplicado a Parada influencia de forma significativa o
resultado de produção, uma vez que o cenário empresarial exige constantemente alta competitividade e inserção de novas tecnologias para o controle
das interferências em diferentes aspectos de um projeto. O planejamento do
projeto deve possuir uma busca constante pela eficácia e excelência dos serviços realizados, já que os riscos dos serviços envolvidos em uma Parada de
Usina são de grandes responsabilidades. Assim, o respectivo trabalho realizado em uma área industrial da Grande Vitória – ES, objetiva conhecer o
gerenciamento de riscos executado de acordo com uma Parada de Usina de
Fábrica, bem como fases e abrangência desse processo.
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AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO DE UM TORNO DE RODEIROS
Wanderson Durães Fialho;
Julio Cesar Maciel Rezende

Resumo:
Nas atividades de manutenção de rodeiros são necessárias as atividades
de reperfilamento dos rodeiros para garantir uma operação segura dos
componentes rodantes dos vagões. Essa operação é realizada em tornos
para usinagem de rodeiros dedicados especialmente para essas funções,
dentre os quais situa-se o torno 166L fabricado pela Romi S/A. Devido a
freqüentes manutenções no sistema de transmissão foi proposta uma modificação, que consiste na substituição de um eixo único responsável pelo
giro das placas, por um sistema de transmissão independente onde cada
placa terá seu sistema de transmissão. Baseando-se nessa modificação, foi
feita uma análise comparativa entre as duas formas de transmissões, listando as vantagens e desvantagens de cada uma delas e uma verificação
do impacto que terá a modificação em termos de manutenção.
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UMA ANÁLISE SOBRE OS PROCESSOS DE
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Waleska Santos Brito;
Marden Valente de Souza

Resumo:
Este artigo trata dos processos de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. As empresas da construção civil geram um grande volume de
resíduos dentro das obras. Devido às demandas crescentes destes empreendimentos, essas gerações de resíduos podem afetar significativamente o
meio ambiente, caso sejam descartados de forma inadequada. Ao longo do
desenvolvimento deste artigo é possível perceber o quanto as empresas do
setor civil são indisciplinadas em relação ao gerenciamento dos resíduos.
Entre as principais causas estão os elevados custos de disposição final.
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UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO
“QUEBRA-QUINAS” PARA EVITAR DANOS EM
LINGAS DE CABOS DE AÇO
Breno Geik Siquara;
Jeferson Ferreira de Souza;
Julio Cesar Maciel Rezende

Resumo:
Embora exista um vasto material, de variados autores, abordando os cuidados necessários para prolongar a vida útil de lingas de cabos de aço, são
poucos os que aprofundam na utilização de dispositivos de proteção contra danos devido a “quinas-vivas” como ferramenta para a manutenção
da integridade dos mesmos. Este artigo tem como objetivo, a abordagem
dos problemas causados pela utilização e manuseio indevido dos cabos
de aço durante a operação de equipamentos e de como a utilização do
dispositivo acima citado pode contribuir para que não haja ocorrência de
danos materiais, pessoais e consequentemente financeiros, causados pela
deformação e/ou rompimento dos cabos de aço sujeitos às tensões originadas do contato com quinas vivas das cargas e materiais.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA NO
PROCESSO DE FURAÇÃO DA CABEÇA INJETORA
DO BICO DE LANÇA
Gleidson Ribeiro Leite;
Janderson Teixeira Mello;
Julio Cesar Maciel Rezende

Resumo:
Diante de mercado competitivo, reduzir o custo e aumentar a produtividade é um papel fundamental na busca de melhor eficiência das empresas. Assim surge a necessidade de se investir em novas tecnologias, criar
ferramentas de gestão, aproveitando assim ao máximo o potencial de seus
colaboradores. Uma das ferramentas dentro das grandes empresas é o programa de melhorias, que incentiva os colaboradores a buscar técnicas que
visam eliminar riscos e otimizar processos existentes dentro de seus diversos setores. Neste trabalho buscou-se mostrar o ganho de produção obtido
na fabricação do bico de lança com a substituição do modo convencional
que utilizava broca de aço rápido e furadeira radial, por um centro de
usinagem utilizando brocas com pastilhas intercambiáveis.
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CONSEQUÊNCIAS DO DESALINHAMENTO
DOS CARROS DE GRELHA AO LONGO DO
FORNO DE PELOTIZAÇÃO
Alvim Duarte Carneiro Neto;
Diógenes Lessa Lima;
Julio Cesar Maciel Rezende

Resumo:
Este artigo abordará o estudo e o resultado obtido em relação ao alinhamento de carros de grelha no forno de grelha móvel no qual identificou-se
constantes desalinhamentos ocasionando desgaste do segmento dentado e
quebra das rodas dos carros gerando baixa produtividade da grelha, aumentando a abrasão das pelotas no forno, diminuindo a sua confiabilidade e consequentemente gerando manutenções corretivas. Com o estudo
realizado podemos identificar a causa raiz do problema e propormos uma
solução para eliminar o contato com o segmento dentado do forno, o que
acarretaria em um aumento da vida útil dos carros de grelha, dos segmentos dentados e também aumento da produtividade da grelha, gerando
uma maior confiabilidade do ativo.
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APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO CENTRADA EM
CONFIABILIDADE (FMECA) EM CALDEIRAS
Renato dos Santos Nogueira;
Vitor Pires Célem;
Sérgio da Silva Júlio

Resumo:
Este trabalho é uma proposição de aplicação da metodologia FMECA
(Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) para auxiliar na elaboração de um plano de manutenção centrada em confiabilidade para uso em
caldeiras industriais. A Manutenção Centrada em Confiabilidade é um
método utilizado para planejamento de manutenção, que tem no FMECA
uma ferramenta para avaliação crítica dos modos de falhas potenciais e
suas causas, aqui relacionada ao funcionamento de caldeiras industriais.
Após uma breve descrição de funcionamento de uma caldeira industrial,
foi feita uma análise sobre uma falha causada por vazamento de fundido,
ocorrida em caldeira de recuperação de álcali, finalmente a proposição
do uso de um plano de Manutenção Centrada em Confiabilidade, mais
precisamente o uso da metodologia FMECA.
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ANÁLISE DA ECONOMIA DE ENERGIA
RELACIONADA À REDUÇÃO DE ARRASTO
EM TUBULAÇÕES
João Paulo Andrade Jaretta;
Kariston Amorim Pacheco;
Lucas Antônio Silveira Silva

Resumo:
O presente artigo tem como objetivo estudar o fenômeno Toms em uma
planta de estudos de perda de carga, a fim de analisar uma possível redução na energia consumida pelo sistema, através da utilização de aditivos
redutores de arrasto. Para a realização dos testes propostos neste trabalho, a planta experimental foi ligada a um multimedidor de consumo; e o
aditivo redutor de arrasto escolhido foi a goma gel, utilizada no preparo
de soluções de 220 litros, com concentrações de 25, 50, e 75 ppm. Por meio
de uma estação de supervisão, foi feita a aquisição de dados pertinentes
que possibilitaram a realização dos cálculos necessários, e posteriormente
a análise dos resultados. Com isso, foi possível verificar o desempenho da
goma gel não apenas como um aditivo redutor de arrasto, mas como uma
aplicação possível de se reduzir a energia consumida em um sistema, e
seu respectivo custo.
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ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE TURBINA A
GÁS ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA POTÊNCIA
FORNECIDA NO EIXO DE SAÍDA
Wesley Maciel Luxinger;
Marcos Aurélio Zaleski;
Michell Luiz Costalonga

Resumo:
O presente trabalho é uma aplicação prática dos conhecimentos da área
de Termodinâmica e Máquinas Térmicas. Neste artigo, foi desenvolvido
uma pesquisa de levantamento de dados de campo de uma Turbina a
Gás instalada em um sistema de geração de energia elétrica de uma plataforma de petróleo do tipo navio FPSO (Floating, Production, Storage
and Offloading). Após a aquisição dos dados foram realizadas análises de
energia por unidade de massa em cada um dos componentes principais
da turbina e de eficiência global do sistema em duas situações distintas de
potência demandada no gerador. Adicionalmente foram feitas análises
de eficiência isoentrópica do compressor e da turbina de potência acionadora do gerador elétrico.
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FERRAMENTAS DE SOFTWARE NA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Raul Marques da Costa Cheibub David;
Julio Cesar Maciel Rezende

Resumo:
Todo equipamento, seja de grande, médio ou pequeno porte, em operação
está sujeito a falhas, com variadas causas. Para reduzir as possibilidades
de falhas, todo equipamento bem cuidado é submetido a manutenções
preventivas periódicas. Todaviaas manutenções preventivas periódicas
tradicionais são dimensionadas, considerando que o equipamento a ser
manutenido é operado sempre da maneira correta e seguindo as instruções dos fabricantes. Entretanto, na maioria das empresas que trabalham
com equipamentos pesados, não é este o cenário encontrado; a operação
costumeiramente possui pontos que estão em desacordo com o modo ideal
e portanto, contribuem de maneira importante para aumentar o risco de
falha. Pensando nessas condições, alguns fabricantes dotam seus equipamentos de médio e grande porte com ferramentas de software de diagnose
de falhas. Essas ferramentas são capazes de gravar os comportamentos da
máquina de acordo com o que é feito pelo operador, para que no futuro os
equipamentos sejam construídos de forma a se adaptar aos tipos de operações e para que a sua manutenção seja apropriada para as diversas situações. Neste contexto, este artigo busca apresentar como esta ferramenta
também pode ser utilizada para corrigir erros operacionais e para auxílio
na manutenção preventiva dos atuais equipamentos, melhorando sua assertividade e, por consequência, aumentando a vida útil do equipamento,
sempre visando aumentar a produtividade e reduzir oscustos operacionais.
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ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE
COGERAÇÃO EM INDÚSTRIA CERÂMICA
Angelo Marcos dos S. Fornazelli;
Michell Luiz Costalonga

Resumo:
Verifica-se hoje nas indústrias de todo o mundo, uma necessidade de melhorias nos processos produtivos e redução de custos para que se tornem
cada vez mais competitivas no mercado. Junto com o desenvolvimento de
novas tecnologias, tem-se a busca intensa pela sustentabilidade, que é um
item de suma importância no cenário mundial. Entretanto, aliado com o
desenvolvimento industrial, existe o aumento da demanda de energia elétrica. Diante da incerteza de que geração e distribuição de energia pelas
concessionárias irá acompanhar o crescimento das indústrias, as fontes
alternativas de geração de energia vêm sendo uma opção para solucionar
esse problema.Após a obra de instalação do gasoduto Bolívia-Brasil e o
aumento das redes distribuidoras no país, o gás natural se tornou mais
acessível às indústrias. Diante do cenário de desenvolvimento tecnológico
industrial para redução de custos com ênfase na sustentabilidade, associada com a expansão das linhas de transmissão de gás natural e a demanda
energética de uma indústria, encontrou-se a oportunidade de realizar um
estudo para a aplicação de um sistema de cogeração de energia acoplado
ao processo produtivo de uma indústria cerâmica de revestimentos. Para
realização desse estudo foi necessário coletar alguns dados de uma planta já existente para realização dos cálculos de eficiência. O resultado foi
satisfatório e em conformidade com os dados informados pelo fabricante.
Em vista da eficiência do sistema quando utilizado em ciclo fechado e da
redução da dependência do sistema elétrico local a cogeração se torna um
atrativo investimento para indústrias de revestimento cerâmico.

50

MOTOR STIRLING: VANTAGENS,
DESVANTAGENS E APLICAÇÕES
Eduardo VelloColnago;
David de Almeida Fiorillo;
Michell Luiz Costalonga

Resumo:
Estamos desperdiçando uma grande quantidade de energia. Muitos dos
métodos utilizados hoje em dia não se utilizam de fontes limpas de combustível para a produção de energia. Com o motor Stirling temos uma
grande abrangência de aplicações que podem se utilizar dessa energia
limpa e/ou melhorar a eficiência energética do processo. O motor Stirling
é simples e tem qualidades singulares comparado a outros motores conhecidos. Veremos como isso é possível e quais as vantagens e desvantagens
ao optar por utilizarmos deste método.
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UMA VISÃO GERAL DO PROCESSO
DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
DE SOLDAGEM
Breno Coppo Santos;
Marden Valente de Souza

Resumo:
O presente artigo, aborda a qualificação de procedimentos de soldagem,
explorando de forma objetiva, as diretrizes das normas e códigos mais
usuais, utilizados mundialmente como referência para a elaboração e
qualificação dos mesmos. Dentro deste contexto, dúvidas sobre o que é
um procedimento de soldagem, sua real necessidade, quais as normas e
códigos aplicáveis, requisitos diversos, variáveis a serem consideradas, faixas cobertas/qualificadas, abrangência do documento, responsável técnico
habilitado para elabora-lo, aplicabilidade do procedimento e viabilidade,
são dirimidas em linguagem simples e clara. Uma visão mais abrangente
sobre a qualificação de procedimentos de soldagem, é disponibilizada por
meio da citação de um estudo de caso, elaborado a partir de uma situação
fictícia, mas que poderia ser vivenciada por empresas e profissionais do
setor metal-mecânico, o que contribui para um melhor entendimento e
absorção do tema em questão.
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MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À
FADIGA EM TUBOS DE AÇO DE STU
Frederico Matos Hermogenes;
Sergio da Silva Julio

Resumo:
Este artigo apresenta um método desenvolvido para determinar a resistência à fadiga em tubos de aço inoxidável considerando um nível de deformação plástica acumulada adquirida durante o processo de fabricação de
umbilicais com tubo de aço, a fim de verificar a confiabilidade e segurança
do equipamento. Nas etapas de fabricação e armazenagem de umbilicais,
a estrutura é constantemente enrolada e desenrolada em bobinas e conformada quando passa por maquinários de fabricação. Estes movimentos
de bobinamento e desbobinamento impõem ao cabo umbilical tensões de
tração e compressão, resultando em deformações elásticas e plásticas que
acumulam cada vez que essas operações são realizadas. A resultante da
somatória das deformações é conhecida em inglês por APS (Acummuled
Plastic Strain). O presente artigo tem como objetivo explanar sobre o método simplificado de certificação de cabos umbilicais às especificações e
critérios internacionais objeto da norma DNV, desenvolvido pela unidade
da empresa Prysmian Cabos e Sistemas S.A. localizada no município de
Cariacica, no estado do Espírito Santo.
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MELHORIA DO PLANO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA PARA REDUÇÃO DE FALHAS POR
SUPERAQUECIMENTO EM MOTORES
A DIESEL ESTACIONÁRIOS
Flávio Anselmo Gonçalves Rodrigues;
Ramon Castro Babilon;
Sergio da Silva Julio

Resumo:
Estudo realizado em motores a combustão interna ciclo diesel, em funcionamento estacionária, analisando os tipos de falhas. Estes motores são utilizados em funcionamento normal, até 12 horas/dia, ou funcionamento
severo, acima de 12 horas/dia,nesses casos, proporcionando uma tendência
ao acréscimo das falhas, dentre essas, o superaquecimento é uma das mais
comuns. Analisando-se o plano de manutenção preventiva, foi identificado
que o mesmo, não contempla todos os itens suficientes para se evitar as
falhas por superaquecimento. Os itens não conformes encontrados geram
ações de melhorias. Para o plano de manutenção preventivo sugerido, foi
inserido procedimentos de inspeções e limpezas internas e externas do sistema de arrefecimento, respeitando orientações do fabricante, também foi
inserido um sistema de proteção adicional de desligamento do funcionamento do motor, caso o nível do líquido de arrefecimento atinja o nível
mínimo, sendo este sugerido, tendo em vista que as melhoras na preventiva
não eliminam totalmente o risco de falha por superaquecimento. Os resultados encontrados são: maior tempo de disponibilidade operacional dos
motores, portanto,maior produtividade e redução do custo de manutenção.
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O SMC APLICADO NA ENGENHARIA
Fernanda Oliveira Inácio;
Felipe Nylo de Aguiar

Resumo:
A alta competitividade e o avanço tecnológico trouxeram novas exigências
aos materiais usualmente aplicados na engenharia, trazendo os materiais
compósitos à tona, pois atualmente são os candidatos ideais para substituir alguns materiais tradicionais, como os metais. O SMC (sheet mould
compound) é uma ótima opção, pois o seu processo de fabricação é bem
rápido, tem menores custos, tem uma alta durabilidade e são resistentes
ao calor e à corrosão. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo reunir evidências a partir da literatura científica que permitam mapear as
pesquisas que têm sido realizadas na direção do uso do SMC na engenharia e as perspectivas de introdução de seu uso no mercado mundial.
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ENGENHARIA DE
PETRÓLEO
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ANÁLISE DA QUEIMA DE GÁS NATURAL
POR MEDIDORES DE VAZÃO E SUAS
INFLUÊNCIAS PELO SISTEMA DE FLARE
Eduarda Oliveira Lessa;
Michell Luiz Costalonga

Resumo:
O presente trabalho descreve a importância da medição de vazão de gás a
ser queimado ou ventilado em instalações de produção de óleo e gás natural. Com a crescente mobilização global em relação aos impactos ambientais, como o aquecimento global, gerados pelas atividades de Exploração
e Produção (E&P) de petróleo, o lançamento de dióxido de carbono pelo
sistema de flare é o maior contaminante lançado para atmosfera. Cabe então ao órgão brasileiro regulador (a Agência Nacional do Petróleo, ANP)
fiscalizar e monitorar tais emissões de gases, a fim de reduzir a quantidade
desses poluentes lançados. Deste modo, foi apresentado um medidor de
vazão do tipo ultrassônico, cujo modelo é o mais usado no mundo por
apresentar boas vantagens. Por fim, foi utilizada, como base de análise,
uma dissertação de pós-graduação em que é observado o desempenho do
medidor ultrassônico em relação a presença de dióxido de carbono.
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ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
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SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO,
APLICADA AO GERENCIAMENTO DE RISCOS
DE PROJETOS, COM CRYSTAL BALL®
João Paulo D. Maldonado Tenreiro;
Fabíola Bermudes Cabral

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da utilização da
análise da simulação de Monte Carlo no gerenciamento de riscos de projetos no que tange a administração dos riscos nos tempos das atividades
previstas em seu escopo. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Crystal Ball®
que utiliza a simulação de Monte Carlo, baseada em planilhas eletrônicas,
para a realização das simulações, previsões e otimizações com o objetivo
de auxiliar na tomada de decisão. O estudo possibilita verificar as probabilidades de ocorrência dos valores calculados pela técnica PERT para
estimativas de duração de um projeto genérico de implantação de software.

59

TAXA DE OCUPAÇÃO NOS RÁDIOS DE UM CENTRO
DE CONTROLE OPERACIONAL FERROVIÁRIO
Kesley Soares Eufrazio;
Fabíola Loyola P. Toscano

Resumo:
Este artigo teve como objetivo, analisar os dados de comunicação via rádio
nas operações realizadas pelo Controlador de Trafego Ferroviário (CTF),
identificar os momentos de maior ocupação de rádio e definir ações para
buscar a redução de ocupação do rádio nas Operações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Estrada de Ferro Vitoria a Minas (EFVM).
Todos os dados utilizados no artigo foram obtidos através de gravações
dos rádios nos períodos de atividades dos Controladores de Tráfego Ferroviário. A partir da coletas dos dados, foram feitos estudos para identificar
as maiores taxas de ocupações e planos de ações para a diminuição da
comunicação. As ações implantadas obtiveram resultados expressivos e
significativos conseguindo atingir o seu objetivo final, diminuindo as taxas
de ocupações nos rádios.
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FORMULAÇÃO INTEIRA MISTA PARA A
ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO CONSIDERANDO ICMS
Luis Felipe Souza Treis Lanius;
Mariana Gomes Dorietto;
Roger Rocha

Resumo:
Este trabalho estuda a influência que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pode exercer sobre a escolha da localização de
centros de distribuição, que é um dos componentes de maior importância
da estratégia de uma empresa. Tem como objetivo desenvolver um modelo
matemático de Pesquisa operacional adequado, baseado em programação
linear inteira mista, pois consegue lidar com a alocação de demanda por
meio da redee com os custos fixos de maneira ótima. Desta forma, é possível determinar uma solução que otimiza os custos logísticos da operação
(transporte e armazenagem), mostrando a importância de associar planejamento tributário ao planejamento logístico.

61

A INFLUÊNCIA DA PRODUÇÃO ENXUTA NA
MELHORIA DA CONDIÇÃO DE TRABALHO EM UM
SETOR DE UMA INDÚSTRIA MINERADORA
Flávia Lessa Rossi;
Suelani Gonçalves;
Moacyr Reis Neto;
Fabíola Loyola Provedel Toscano

Resumo:
O sistema de Produção Enxuta (SPE) é um dos principais modelos de produção adotados pelas empresas, ele possibilita elevados níveis de qualidade e produtividade por meio de eliminação de desperdícios nos processos
produtivos. Sua filosofia baseia-se em redução do esforço, em balanceamento das atividades, em minimizar a sobrecarga física e mental, valoriza
o desenvolvimento das pessoas. A Ergonomia tem em sua essência valores
que favorecem a saúde do trabalhador nos aspectos psicofisiológicos. Essas filosofias se assemelham em fatores elementares nas suas bases como
na eliminação de movimentos que não agregam valor, desenvolvimento
de tecnologias para ajudar o trabalhador e foco na produtividade, como
consequência a melhoria nas condições de trabalho. Este artigo analisa
como SPE contribui para melhoria do processo de forma global, favorece
as pessoas, percebe-se que existem melhorias das condições de trabalho no
setor em que a produção enxuta está implantada.
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ENGENHARIA QUÍMICA
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ESTUDO SOBRE UTILIZAÇÃO DE LODO
OBTIDO A PARTIR DE COMPOSTAGEM DE
MACRÓFITAS AQUÁTICAS (PISTIA STRATIOTES L.)
DA LAGOA MARINGÁ, SERRA - ES
Tayane Crema Martinelli;
Fernando Alves Santuzzi;
MagmirMetzker Soares

Resumo:
A água é um elemento indispensável em diversas atividades humanas e reconhecida como um recurso ambiental natural finito e renovável. Em consequência do descarte inadequado de efluentes em lagos e lagoas, acelera-se o processo de eutrofização. Dada a grande concentração de nutrientes,
especialmente azoto e fósforo, que são lançados nestes corpos hídricos,
acarreta-se em um rápido crescimento de vegetais aquáticos que acabam
por cobrir todo o espelho d’água e gerando uma série de efeitos indesejáveis, tais como maus odores, mortandade de peixes, etc. Uma alternativa
para solucionar este problema seria a remoção mecânica de massa vegetal
que se acumula na superfície aquática e seu aproveitamento na forma de
lodo proveniente das macrófitas através de compostagem. Neste trabalho,
amostras foram coletadas da lagoa Maringá, em Serra, Espírito Santo,
para o processo de compostagem e posterior caracterização do lodo, a fim
de constatar a possibilidade de sua utilização na forma de adubo orgânico. A partir dos resultados encontrados, há fortes indícios de que o material obtido pode ser utilizado para tal fim, por apresentar granulometria
adequada, pH = 9,2, e umidade = 6,3%, seguindo os padrões estipulados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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COMPORTAMENTO DE UM QUARTZITO, UTILIZADO
COMO ROCHA ORNAMENTAL, EXPOSTO AO
ATAQUE QUÍMICO E AO MANCHAMENTO
Tiago Lessa Rossi;
Luila Abib Saidler

Resumo:
As rochas ornamentais estão sujeitas às exposições diversas ligadas a sua utilização em obras civis, que podem ser de natureza física, mecânica, biológica e química. As possíveis alterações químicas que ocorrem em materiais ornamentais
estão ligadas à perda de brilho, manchamento, desintegração de minerais, alteração cromática, escamações, esfoliação e perda da resistência mecânica. Diante
da importância de se conhecerem as possíveis alterações que um revestimento
pode sofrer, e assim aplicá-lo de maneira mais adequada na construção civil,
este estudo tem por objetivo identificar o comportamento de um quartzito, utilizado como rocha ornamental, exposto ao ataque químico e ao manchamento.
Foi realizado um estudo experimental, qualitativo, com amostras beneficiadas
de um quartzito chamado Saint Marine. Essas amostras foram retiradas de chapas prontas para serem comercializadas e levadas para laboratório para realização dos ensaios de resistência ao ataque químico e resistência ao manchamento.
Para o ensaio de resistência ao ataque químico, todas as amostras expostas aos
reagentes apresentaram algum tipo de alteração na coloração, quando comparadas com o corpo-de-prova de referência, essas alterações foram desde manchas com coloração amarela, até o escurecimento da região exposta. No ensaio
de resistência ao manchamento, foram observadas presenças de manchas na
superfície das amostras para todos esses agentes manchantes, sendo que essas
manchas se mostraram irremovíveis após os processos de limpeza. O comportamento do quatizito Saint Marine diante desses ensaios não exclui sua utilização
como rocha ornamental, apenas nos auxiliam na seleção dos materiais pétreos
que melhor se adequem às condições ambientais e a projetos arquitetônicos.
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SIMULAÇÕES E ANÁLISE DE DADOS DO USO DE
MICROCOGERADOR DE ENERGIA EM SISTEMAS
DESCENTRALIZADOS DE ENERGIA
Denis Magalhães Coelho;
Felipe Augusto Moro Loureiro

Resumo:
O microcogerador de energia é um sistema integrado que permite a produção de calor e eletricidade perto ou no local de consumo. O tipo de gerador
utilizado neste trabalho é a microturbina utilizando a combustão de gás
natural como geratriz de energia. O objetivo geral deste trabalho é determinar as circunstâncias em que o sistema de microcogeradores tem melhor
performance em nível de bairro. Para tal, deve-se levar em consideração
critérios de confiabilidade, custo e sustentabilidade, fazendo comparações
com resultados e dados coletados de um bairro da cidade de Groningen,
Holanda. O modelo de microturbina utilizado foi o MTT Ener Twin existente no laboratório da universidade usando dados coletados de um bairro
e fazendo simulações para avaliar os critérios mencionados. O tipo de microcogerador testado alcançou valores de produção de energia elétrica máxima de 2,0 kW e calor de 16 kW, sendo verificado que atende à demanda
de calor de 18 casas porém não atendendo à demanda de eletricidade.
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ESTUDO SOBRE A DESSALINIZAÇÃO: TÉCNICAS,
APLICAÇÕES, CUSTOS E IMPACTOS
Vitor Luiz Viana Pombal;
Luila Abib Saidler

Resumo:
A escassez de água é um assunto recorrente no mundo atual, e para manter
a sociedade e os principais setores industriais em constante trabalho, cada
vez mais valorizado se torna o conceito de sustentabilidade e o método de
dessalinização tem sido mais aplicado para suprir a necessidade de água
em condições viáveis para consumo. A dessalinização de água salgada ou
salobra se divide em dois métodos, o térmico ou por membrana, no qual se
diferem pelo processo de separação por destilação e filtração. Cada método
possui suas variáveis para melhor escolha de aplicação, como a salinidade
da água de alimentação, custos de instalação, consumo de energia, volume de produção e clima da região que será instalada. Países europeus e
do oriente médio são os maiores investidores nesta tecnologia, pois são
poucos seus recursos hídricos. Dessa forma a evolução da técnica tem tornado uma aplicação econômica e ecologicamente favorável. Nos últimos
anos, o Brasil tem sofrido com escassez hídrica para a sua população, e
por isso torna o país cada vez mais próximo de iniciar investimentos em
implantação da dessalinização nas regiões mais críticas. Dessa maneira, o
vigente estudo buscou levantar variáveis para uma possível implantação
desta técnica nas condições atuais brasileiras, na qual a Osmose Reversa
se demonstra mais viável, pois se adapta melhor no quesito redução de
custo, podendo ser alimentada por várias fontes de energia.
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO POLIMÉRICA EM
PROCESSOS DE REDUÇÃO DE ARRASTE
Arnon Oliveira Guss;
Vitor Oliveira Machado;
Marcus Vinícius Lisboa Motta

Resumo:
Adicionar polímeros de alto peso molecular, em pequenas partes por milhão, em escoamentos turbulentos produz uma considerável diminuição
do fator de atrito. Tal evento, vem recebendo a atenção da área cientifica
e industrial até os dias atuais. Entretanto, a eficiência da redução de arraste é inconstante, visto que o escoamento turbulento degrada o aditivo
atenuando a capacidade de redução de arraste. O presente trabalho tem
como objetivo apurar o fenômeno da degradação polimérica em escoamentos turbulentos por adição de dois diferentes polímeros: Óxido de Polietileno (PEO) e Goma Xantana (XG). O primeiro é denominado como
um polímero flexível, ao passo que o outro é conhecido como rígido. Os
resultados são focalizados na análise da degradação mecânica dos polímeros em relação à queda de viscosidade e perda de eficiência na redução de
arraste. Os resultados obtidos foram eficientes na demonstração de degradação ao longo do escoamento.
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COMPARAÇÃO DO RENDIMENTO DA
EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA BORRA DE
CAFÉ SOLÚVEL POR ULTRASSOM
Carlos Alberto da Rocha Filho;
Jhenifer Corrêa Peixoto;
Márcio Vieira Rodrigues

Resumo:
A extração é um processo importante em várias aplicações, assim como no
reaproveitamento de substâncias contidas em resíduos sólidos, muitas vezes mal reaproveitados, como a borra de café. As indústrias de café solúvel
geram grande quantidade desse tipo de resíduo e o seu reaproveitamento
tem despertado interesse, principalmente por conter considerável teor de
lipídios, os quais possuem diversas aplicações como, por exemplo, a produção de biodiesel. Neste trabalho foi comparado o rendimento do processo
de extração sólido-líquido por dois solventes orgânicos diferentes, em proporções diferentes, utilizando banho ultrassônico. A operação de extração
foi realizada utilizando éter de petróleo e hexano como solventes, em escala laboratorial, com proporções entre a borra de café – seca em estufa a
105°C por 24 horas – e solvente de 1:3 e 1:5. Após 1 hora de banho ultrassônico, com 25 kHz de frequência, o extrato obtido foi filtrado a vácuo e,
em seguida, o solvente foi recuperado por destilação. Obteve-se resultados
de rendimento entre 11,08 a 14,16%, demonstrando que o ultrassom é
um meio alternativo eficiente. O éter de petróleo apresentou rendimentos
ligeiramente maiores que os obtidos com o hexano.
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA:
LABGRAVITAÇÃO
Marlon Luan Ferreira Nascimento;
Vitor Faiçal Campana

Resumo:
O presente artigo expõe a necessidade da melhoria dos processos de ensino
e aprendizagem de Física através da utilização de simulações animadas
como recurso complementar para professores de Física do ensino médio.
Este artigo apresenta a construção de um laboratório virtual com o intuito, de através de simulações em um ambiente computacional com gráficos
em 3D, permitir a visualização de fenômenos associados à gravitação no
sistema solar. O trabalho apresentado aqui é fruto de um projeto de iniciação científica nos quais foram envolvidos estudantes e educadores tanto na
parte da especificação da tecnologia que seria utilizada na implementação
do software, quanto nos requisitos das funcionalidades da ferramenta, que
foi validada por especialistas na área. Com o desenvolvimento de uma
nova versão houve avanço na qualidade do software, maior usabilidade,
melhor qualidade gráfica, desempenho e portabilidade.
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MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO E
POSICIONAMENTO DE PEÇAS UTILIZANDO
VISÃO COMPUTACIONAL
Eduardo Rizzo Corsini;
Jeremias Cisquini dos Santos;
Clebson J. M. de Oliveira

Resumo:
Máquinas de controle numérico computadorizado (CNC) são amplamente utilizadas na engenharia. Contudo, os modelos tradicionais, instrumentados com equipamentos de alta precisão, se tornam caros para
aplicações menos exigentes. Assim, este trabalho apresenta o projeto e a
construção de uma máquina que possui a capacidade de realizar a identificação e posicionamento de peças em uma estrutura cartesiana com
4 graus de liberdade utilizando como sensor uma câmera e técnicas de
visão computacional. A máquina proposta realiza a identificação e localização de diferentes peças e as insere em seus respectivos moldes. A
estrutura proposta foi desenvolvida em alumínio e os eixos X e Y são
movimentados por correias e polias; já o eixo Z foi montado em um tipo
de cremalheira circular, o que lhe proporcionou 2 graus de liberdade. O
programa de controle da máquina foi desenvolvido utilizando o software
MATLAB por causa da sua alta capacidade de prototipagem. Os resultados mostram que é viável a construção de sistemas de posicionamento
por polias em máquinas CNC e que a instrumentação por visão computacional é viável e pode reduzir o custo do projeto.
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SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS E
RECONHECIMENTO DE OBJETOS
Agnes Caetano Delazare;
Clebson J. M. de Oliveira

Resumo:
A demanda por sistemas de automação baseados em Visão Computacional vem crescendo nos últimos anos graças ao barateamento das câmeras
e de sistemas embarcados com alto poder de processamento. Contudo, um
problema fundamental em todos esses sistemas é a segmentação e o reconhecimento de elementos na imagem. Neste trabalho foram desenvolvidos
novos algoritmos de visão computacional para segmentar as imagens, distinguindo as regiões que representam o fundo do objeto e, posteriormente,
realizar o seu reconhecimento. Os resultados mostraram que a segmentação proposta, baseada nas informações de borda, pode ser viável em
diferentes bases de dados e consequentemente em diferentes aplicações,
principalmente quando o objeto apresenta características bem definidas,
diferenciadas de toda a imagem e quando há um único objeto predominante. Além disso, foi possível concluir que a escolha do fundo foi um fator decisivo no processo da segmentação, pois para imagens que possuíam
fundo com muitas variações de contraste e cores, o algoritmo não conseguiu identificar o elemento principal a ser segmentado.
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SAFEPOINT: FERRAMENTA PARA GESTÃO
DO MODELO DE SEGURANÇA DO
MICROSOFT SHAREPOINT
Wilhas Mendes de Souza;
Zaíre Pianzola Pasti;
André Ribeiro da Silva

Resumo:
O objetivo desse artigo é o descrever o processo de desenvolvimento de
uma ferramenta capaz de auxiliar os profissionais administradores de
ambientes Sharepoint, a controlar as atividades no gerenciamento de segurança da plataforma do produto. Tomando como base uma análise feita
nos tipos de incidentes abertos pelos clientes de uma empresa de consultoria de TI, pode-se perceber a dificuldade em realizar o correto controle
no gerenciamento de permissões de usuários. Também foi realizada uma
análise no mercado em busca de ferramentas que pudessem atender essa
necessidade, na qual não foi encontrada uma opção que atendesse fielmente os requisitos propostos neste artigo, justificando o desenvolvimento de
uma solução Sharepoint direcionada ao atendimento das demandas dos
clientes analisados. Com a adoção da solução criada espera-se notar uma
redução significativa dos incidentes relacionados ao controle de segurança
e uma expectativa de economia em relação aos custos com consultoria.
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APLICANDO UMA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE
NEGÓCIO (BI) NO AMBIENTE ACADÊMICO
Kelwy Duarte Guedes de Oliveira;
Mayara Ribeiro de Oliveira;
Cledson Sousa Malaquias;
André Ribeiro da Silva

Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma solução que auxilie Coordenadores de curso de graduação a entender as necessidades do segmento,
enxergar oportunidades, identificar falhas, tudo isso com base nas informações tratadas pelo sistema. O programa proporciona a visualização
de um painel de gráficos e informações que apoiam os coordenadores na
tomada de decisão, permitindo que a função do coordenador possa ser
ainda mais gerencial. Essa pesquisa exploratória, traz através do material
coletado por meio dela a criação de um sistema que fornece dados estruturados aos coordenadores. Uma ferramenta que apresenta índices significativos ao negócio, conforme levantado entre o público alvo da mesma.
Por meio dos requisitos levantados foi construído um painel dashboard
que traz de forma rápida e coesa informações gerenciáveis que podem ser
utilizadas para tomada de decisão, cumprindo assim o objetivo de assessorar os coordenadores no seu processo de gestão de cursos de graduação.
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ANÁLISE DE MERCADO E PROJETO PARA
DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL DE SERVIÇOS
WEB PARA CASAMENTOS “CASAMENTARIA”
Cledson Sousa Malaquias;
Mariana Pereira Luciano;
Werika Apelfeler da Silva

Resumo:
Este documento tem por objetivo o desenvolvimento de um projeto de
análise, e criação de um software que auxilie pessoas que pretendem se
casar e estão à procura de fornecedores no ramo de casamentos. Este
software denominado Casamentaria, poderá facilitar a busca por fornecedores e minimizar o tempo gasto na busca dos mesmos. O principal
diferencial do casamentaria é a geração de pacotes com todos os serviços
que envolvem um casamento, como, decoração, buffet, fotografia, local
para eventos, salão de beleza, filmagem, etc.
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INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BI) APLICADA
NO MERCADO VAREJISTA DE CALÇADOS
NO ESPÍRITO SANTO - ES
Irineu Rodrigues Gomes;
Raiane Pereira do Amaral;
Cledson Sousa Malaquias

Resumo:
Este artigo científico apresentará o estudo, modelagem e implementação
de uma solução de Inteligência de Negócios (BI), para auxiliar na tomada de decisão em um ambiente varejista de loja de calçados no Espírito
Santo – ES. O estabelecimento elegido para este trabalho possui uma base
de dados desde 2009. O artigo descreverá os objetivos, a justificativa,
a metodologia, os conceitos da solução e mostrará a modelagem de um
Data Warehouse, seus processos de ETL (Extract, Transform and Load),
geração de dashboards e relatórios pré-definidos, bem como a descrição
e análise dos principais resultados obtidos e por fim, a conclusão e sugestões para trabalhos futuros.
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