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Apresentação
Um sonho real
Pelo sexto ano consecutivo, realizamos a Feira
Tecnológica que, cada vez mais, podemos dizer
que não é só nossa. Com toda a satisfação, constatamos que a ideia inicial de difundir e compartilhar
experiências educacionais e de pesquisa vem, ano
a ano, ganhando apoios, parceiros e consistência.
O evento busca estimular a inquietação, a pesquisa e o trabalho em grupo, apresentando à sociedade projetos nas mais variadas áreas do conhecimento.
Esse ambiente integra nossa postura de investir
no diálogo permanente com agentes do ensino
e do mercado para sempre cumprir com nosso
compromisso: preservar a educação profissional
qualificada.
Saúdo os organizadores, participantes e visitantes
da 6ª Feteps. Reafirmo a plena alegria de que o antigo sonho de contribuir com o desenvolvimento
do País venha sendo concretizado.

Laura Laganá
Diretora Superintendente do Centro Paula Souza
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A Feira Tecnológica – FETEPS – é o espaço para a
demonstração e socialização de projetos de pesquisa, produções culturais, serviços e experiências
bem sucedidas das Escolas Técnicas – Etecs – e das
Faculdades de Tecnologia – Fatecs – do Centro
Paula Souza, assim como de integração entre
instituições de Educação Profissional pública e privada do País e de parceiros da América Latina.
Nesta sexta edição, teremos a apresentação de
281 projetos de nossas unidades, selecionados entre 751, 44 da Feira Ibero Americana de Ciências e
Tecnologia – Empirika – e 25 projetos da Argentina, Cabo Verde, Chile, México, Peru, além da presença do CINTERFORT-OIT.
A diversidade e qualidade dos projetos expostos
por nossas unidades expressam de forma bastante significativa os projetos pedagógicos de seus
cursos técnicos e tecnológicos, que têm, dentre
seus objetivos, a potencialização da inteligência e
da imaginação de seus alunos e professores.

Almério Melquíades de Araújo
Coordenador de Ensino Médio e Técnico
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Categoria 1
Projetos das Escolas Técnicas
Ciências humanas, sociais e artes: projetos sobre memória, comunicação, artes visuais,
dança, teatro, design gráfico, moda, design de interiores, vídeo, multimídia, música, fotografia,
turismo, informação, hospitalidade, educação, didática, pedagogia, metodologia, linguística,
linguagem, documentário, cultura, abordagens étnico-raciais, política, comportamento, história,
geografia, sociologia, filosofia, antropologia, museologia, arqueologia, gerontologia, direito,
entre outros.

100 BARREIRAS
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Aline Dutra - aline.dutra.796@hotmail.com
Camila Pacheco Paschoal - camishipyourface@hotmail.com
Rosemary Mendes Oliveira Santos - rosemarry.oliveira@hotmail.com
Orientador: Katia Nunes - katiamoda@hotmail.com
Coorientador: Carolina Carpinelli - carolinacarpinelli@gmail.com
Etec de Itanhaém – Extensão Peruíbe – Peruíbe
O projeto visa sensibilizar aqueles que ainda lançam um olhar preconceituoso para os portadores de necessidades especiais, mais especificamente, os deficientes visuais. Visa também se estender a toda a sociedade, não se restringindo, portanto àqueles que sofrem
com as consequências do preconceito, causado, principalmente, pelo desconhecimento, pela falta de informação sobre os diversos
aspectos que permeiam as vidas desses portadores de necessidades especiais. Pretende-se entrar em contato com essas pessoas por
meio da internet, para a realização de uma entrevista com intenção de perceber as questões psicológicas derivadas dessa situação e,
a partir daí, embasados por dados colhidos em pesquisa sobre necessidades especiais, camisetas serão confeccionadas, carregando
simbologias, linguagens internas e charges, para esse público específico, com identificação através de estampas e cores em braile
nas etiquetas. Então, a segunda parte do projeto terá como base a aquisição e análise do material de pesquisa e de produção,
a estampagem das camisetas e a implantação da linguagem braile e a revisão do produto. Pela conscientização, pela educação,
acredita-se que é possível diminuir as barreiras sociais impostas sobre o portador de necessidade especial, seja ela qual for.

PALAVRAS-CHAVE: inclusão. moda. sociedade.

FETEPS • 2012
19

ANCESTRALIDADE FEMININA AFRICANA
Ciências Humanas, Sociais e Artes
João Victor Lins Pinheiro - littlejohn06@hotmail.com
Cristiano Cícero Santana da Silva - cristiano.santana_@hotmail.com
Jéssica Cristina Vieira - jessicacristinah@hotmail.com
Orientadora: Cibelle Cardoso Messias – etecsmcibelle@ig.com.br
Coorientadora: Aida Cristina Rodrigues Correia – etecsmaida@ig.com.br
Etec São Mateus – São Paulo
O segundo maior entre os seis continentes, é o berço da humanidade e das civilizações negro-africanas e guardião do nosso objeto
de estudo: A ancestralidade feminina africana. Nessa África feminina e ancestral enredamos nosso projeto remodelando a mulher
africana e moldando sua identidade que atravessou os mares e configurou uma fortaleza de conhecimentos éticos, estéticos e civis.
Sob a luz dessas reflexões estudamos a mulher que se espalha em savanas, florestas, estradas, aldeias e nos grandes centros urbanos
visualizando a matrifocalidade afro e afro americana que oferece o controle, o poder e a autoridade das famílias a elas. Buscamos
então demonstrar essa força ancestral através das tradições preservadas, vestimentas, das relações socioculturais e nas relações
mãe-filho-irmãos e apresentar como o modelo romano ocidental de civilização (patriarcal) se ofusca nesse contexto de resgate e
permanência. Analisamos o perfil sociológico dessa mulher em nosso país, entrevistando aquelas que se declaram afro-descentes
e buscando nelas essa ancestralidade somando as pesquisas desenvolvidas para gerar a amplitude dessa personagem. Com o desenvolvimento do trabalho encontramos uma mulher forte, decidida, e sem nenhuma proximidade as ideias preconceituosas desta
que é apresentada dia a dia como uma vítima sub-humana da pobreza e sem perspectiva de felicidade, sucesso e crescimento além
da manutenção de suas raízes.

PALAVRAS-CHAVE: mulher. África. ancestralidade.
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BRAILINHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Geyciane Maria Júlio Berton – geycianeberton@hotmail.com
Kátia Aparecida das Graças – katia-falci1@hotmail.com
Orientadora: Priscilla Aparecida Viegas – viegaspri@yahoo.com.br
Coorientador: Jonathan Mattos – j.x.mattos@hotmail.com
Etec de Cerquilho – Cerquilho
Com base na pesquisa do projeto IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA DEFICIENTES VISUAIS que participou da 5ª FETEPS, notou-se
a pertinência e a necessidade de incluir o braile no cotidiano brasileiro iniciando pelas redes públicas de ensino. O projeto propõe
que os mesmos materiais e ferramentas didáticas sejam utilizados para o aprendizado de crianças portadoras dessa limitação física,
sem nenhum prejuízo em relação às outras e, no mesmo ambiente de ensino, ou seja, na mesma sala de aula, criando um método
de educação inclusiva, que vai além da ideia de uma escola inclusiva, considerando, ainda, que não é comum a existência de escolas
especializadas ou a fácil acessibilidade a elas. É comum que os pais, quando confrontados com esse tipo de desafio, não saibam onde
e como encontrar uma solução satisfatória. Com a proposta do presente projeto, esses cidadãos passariam a ter desenvolvimento
intelectual e social de qualidade desde cedo, garantindo um estilo de vida normal, buscando as mesmas oportunidades, sendo estas
relativas a aspectos profissionais e de relacionamentos interpessoais em qualquer esfera social. Numa visão ainda mais ampla, a
inserção da alfabetização do braile também está voltada para as crianças não deficientes visuais, promovendo socialização e possibilidade de colaboração através desse conhecimento adquirido.

PALAVRAS-CHAVE: braile. educação inclusiva. educação infantil. desenvolvimento.
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CARTILHA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM BRAILE
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Franciele Garbim Bastos – franciele_fran_19@hotmail.com
Natali Caroline Vello – nahpbr@yahoo.com.br
Orientador: Breno Henrique Moreira Barbosa – brenobarbosa@hotmail.com
Coorientadora: Aniéli Camila Artilha – anieliartilha@hotmail.com
Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho – Jales
O projeto tem como objetivo divulgar a ferramenta Braile por meio de cartilhas em locais onde há portadores de
deficiência visual que manipulam alimentos, sendo estes, estabelecimentos manipuladores de alimentos ou a própria
casa do deficiente visual. O conhecimento básico de segurança alimentar é imprescindível na vida de qualquer pessoa e principalmente do trabalhador que atua nesta área. A Cartilha de Segurança Alimentar em Braile proporciona
orientações fundamentais para a garantia de alimentos mais seguros, proteção da saúde do consumidor e ferramenta
fundamental na inclusão social. Essa cartilha tem a importância de levar as informações e auxiliar em vários momentos
na atuação correta e segura de um deficiente visual no âmbito de manipulação de alimentos. A busca da segurança
alimentar em todos os ambientes de manipulação de alimentos é importante para a sociedade e um direito de todos
conhecê-la. A Cartilha foi desenvolvida pelos alunos do curso Técnico em Agroindústria, destacando os aspectos mais
importantes e essenciais para a segurança alimentar, a escrita em braile foi realizada por alunos da associação de
deficientes visuais parceira do projeto e as cartilhas foram encadernadas para serem apresentadas na feira. Após a
confecção das cartilhas, elas foram testadas e aprovadas pelos portadores de deficiência visual que freqüentam a Associação de Deficientes Visuais parceira do trabalho. Portanto o desafio é conscientizar a sociedade de que o deficiente
visual também pode conhecer e exercer toda e qualquer função dentro do mercado de trabalho e a realização dos
direitos como cidadão.

PALAVRAS-CHAVE: cartilha. segurança. alimentar. braile. inclusão.
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CRÔNICAS EM FOCO: UM INCENTIVO À ERUDIÇÃO
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Amanda Rosa Sabatini – amanda.sabatini4@etec.sp.gov.br
Juliana Dutra Lopes –juliana.lopes5@etec.sp.gov.br
Rafael Otávio Ribeiro de Mattos – rafael.mattos5@etec.sp.gov.br
Orientadora: Marina João Bernardes de Oliveira – marina.oliveira40@etec.sp.gov.br
Etec Antonio Devisate – Marília
O presente trabalho “Crônicas em foco: um incentivo à erudição” tem como principal tema expor as experiências dos alunos com
relação a um projeto desenvolvido pelo componente curricular de Língua Portuguesa e Literatura, na segunda série do Ensino Médio, no ano de 2011, em que eles estudaram, leram e produziram crônicas sobre os mais diversos temas, culminando na elaboração
de dois livros que reuniram tais textos e, posteriormente, na realização de uma “Noite de autógrafos”, na qual toda a comunidade
escolar teve acesso aos textos produzidos pelos alunos. O objetivo de tal projeto foi de proporcionar aos alunos não só o contato
com a leitura de crônicas de escritores renomados da Literatura Brasileira, mas também de incentivá-los a produzirem suas próprias
crônicas. Para tanto, a metodologia utilizada foi de, inicialmente, se estudar a estrutura, a finalidade e o estilo do gênero crônica.
Em seguida, foram feitas leituras e discussões sobre algumas crônicas de autores brasileiros. Após tal análise, foi proposta a criação
individual de crônicas, as quais foram elaboradas, corrigidas e comentadas durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura.
Desse modo, os textos foram reunidos em dois livros, os quais foram divulgados na “Noite de autógrafos”, organizada pelos próprios
alunos. Os resultados de tal atividade foram extremamente válidos, pois foi possível estimular o hábito da leitura e da escrita com
relação aos alunos e também envolver toda a comunidade escolar, pois esta teve a oportunidade de ler e apreciar as crônicas elaboradas por seus alunos/filhos. Portanto, conclui-se que, com a realização deste projeto, notou-se a superação de muitos alunos que
apresentavam dificuldades tanto no que se refere à leitura, quanto à escrita, bem como a satisfação destes alunos-autores ao terem
seus textos prestigiados por toda a comunidade escolar.

PALAVRAS-CHAVE: crônicas. leitura. escrita.

FETEPS • 2012
23

CUSTOMIZANDO E GANHANDO
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Mayara Gustavo Pratti – mayara.prati@etec.sp.gov.br
Tatiane Bianca Bento – tatiane.bento3@etec.sp.gov.br
Rosangela S. de Arruda Floriano – rosangela.floriano@etec.sp.gov.br
Orientador: Beatriz Sumaya M. Haddad – biasumaya@yahoo.com.br
Coorientador: Márcia Cristina T. da Silva – melctoledosilva@yahoo.com.br
Etec de Cerquilho - Cerquilho
Grande parte da sociedade pertencente ao grupo da “terceira idade” depende financeiramente da aposentadoria, que muitas vezes
é insuficiente para atender às necessidades de sobrevivência do idoso, agravando-se quando se verifica o custo de medicamentos aos quais muitos estão sujeitos regularmente. Diante dessa realidade, o projeto “Customizando e Ganhando” oferece aos senhores
e senhoras de nossa cidade um curso gratuito, onde estes aprenderam a modelar, cortar, costurar e customizar bolsas sustentáveis. O idoso concluinte contou com todos os moldes oferecidos no decorrer do curso, e somados às habilidades adquiridas, poderá
confeccioná-los e customizá-los, possibilitando uma renda extra para sua família. Além disso, buscou-se desenvolver a criatividade
dos participantes, proporcionando momentos de distração, diversão e troca de experiências. O curso aconteceu aos sábados, com
16 horas de duração e foi ministrado por três alunas regularmente matriculadas no curso Técnico em Modelagem do Vestuário que,
além do gratificante trabalho voluntário com idosos, adquiriram a experiência e aprendizado referente à preparação e apresentação
de uma aula. Os materiais para confecção das bolsas foram doados por confecções locais. Assim, contamos com uma variedade de
tecidos que, descartados pelas empresas, puderam deixar de ser inutilizáveis, tornando-se a principal matéria prima para confecção
das bolsas pelos idosos. Este projeto possibilitou um contato entre escola e comunidade, interação com a terceira idade e à esta a
possibilidade de uma vida melhor através de conhecimentos e habilidades adquiridos com o curso.

PALAVRAS-CHAVE: customizando. bolsas. terceira-idade.
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DESENVOLVIMENTO DE ATRATIVO TURÍSTICO RURAL
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Adrien Lucian Euflasino – adrienlucian@yahoo.com.br
Ana Laura Jurca Matos – analaura_nh@hotmail.com
Priscila Ribeiro Papis – pri-papis@hotmail.com
Orientador: Fernando Ruedas Cuelhar – fernandocuelhar@hotmail.com
Coorientadora: Jussara da S.Tavares – e.nhorizonte.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida – Novo Horizonte
O turismo rural tem sido apontado como uma alternativa para o desenvolvimento sustentável, pela possibilidade de destacar o
patrimônio natural, histórico e cultural de uma região, favorecendo a conservação deste patrimônio, além de ser uma alternativa
de renda ao pequeno produtor rural, contribuindo para sua fixação na propriedade, dentre outros. O projeto Desenvolvimento de
Atrativo Turístico Rural é voltado para alunos do curso de Técnico em Turismo Receptivo da Etec Professora Marinês Teodoro de
Freitas Almeida e comunidade de Novo Horizonte, com o objetivo de possibilitar aos alunos a interação e atuação junto à realidade local, necessária para planejar o desenvolvimento do Turismo antes mesmo que aconteça a demanda turística e possibilitar à
comunidade a criação de espaços e produtos turísticos que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico deste município,
com foco no turismo sustentável. O estudo desenvolveu-se numa propriedade rural com a identificação dos atrativos locais como as
potencialidades hídricas para canoagem entre outros. Na reserva natural da propriedade visualizou-se locais apropriados às práticas
de arvorismo, tirolesa e trilhas e constatou-se, também, exuberante variedade de pássaros que possibilitam a prática do birdwatching – observação de pássaros. Em contrapartida, identificou-se a necessidade de sinalização do local e adequação dos espaços de
infraestrutura. Espera-se, com este trabalho, a implantação do turismo na propriedade rural estudada e sua inclusão no roteiro turístico do município que, recentemente, foi inserido no circuito turístico do noroeste paulista contribuindo, assim, com a fixação do
pequeno produtor, através do desenvolvimento do turismo rural, enquanto atividade produtiva sustentável e de lazer da população.

PALAVRAS-CHAVE: turismo rural. sustentabilidade. circuito turístico.
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ESTUDO DA TABELA PERIÓDICA PARA DEFICIENTES VISUAIS
Ciências Humanas, Sociais e Artes
André Luís Gregório - algbrandao@gmail.com
Jessica Figueiredo Queiros – jessicafigueredo.2912@gmail.com
Orientador: Gilberto Basseto Junior – gbassetrojr@yahoo.com.br
Coorientador: Felipe Senra do Valle – aulaquimica@yahoo.com.br
Etec Parque Belém – São Paulo
Para um deficiente visual, a aprendizagem torna-se mais difícil na medida em que são exigidos esforços para a compreensão das
disciplinas. O aprendizado é dificultado, entre outros fatores, devido à falta de material pedagógico adequado a esses portadores
de necessidades especiais. O projeto “Estudo da Tabela Periódica para deficientes visuais” justifica-se ao minimizar obstáculos de
aprendizagem no ensino de Química. Com o objetivo de incluir esta parcela da população e lhes conferir maiores oportunidades,
foram elaboradas ferramentas de aprendizagem do conteúdo programático referente ao estudo da tabela periódica, especificamente para deficientes visuais. Cada ferramenta desenvolvida, correspondente a um ou mais conteúdos, foi testada com um grupo de
deficientes visuais e, a partir do resultado do aprendizado obtido, pensou-se neste projeto, que tem como objetivo geral permitir
com as pessoas, com a referida deficiência, possam ter as mesmas possibilidades de aprendizagem que as pessoas sem essas limitações. O objetivo específico é suprir um educador com material didático, uma Tabela Periódica em Alfabeto Braile, para que ele
consiga ensinar todo esse conteúdo da mesma forma que ele leciona para os outros alunos e permitir que os alunos portadores
dessa deficiência tenham acesso facilitado ao conhecimento. Os resultados alcançados serão apresentados por meio de relatórios
e avaliações que comprovem que pessoas portadoras de deficiência visual tenham assimilado o ensino da química no tocante aos
elementos da tabela periódica.

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem. deficiência visual. inclusão. tabela periódica.
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ILUMINAÇÃO ESCOLAR: HARMONIA entre LOUSA E LUZ?
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Edivam José dos Santos – edivan-jose1@hotmail.com
Fabiana Ap. do Espírito Santo – fabiana.santo4@etec.sp.gov.br
Renato Nascimento Parussolo – renato.parussolo2@etec.sp.gov.br
Orientadora: Izabel Castanha Gil – izabel.gil@etec.sp.gov.br
Coorientadora: Tânia Tadini Esteves – ttadiniesteves@gmail.com
Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente – Adamantina
A Escola Eudécio acaba de receber uma ampliação de 2.800 m2 de construção. O novo prédio abriga salas de aula, laboratórios,
quadra esportiva coberta, refeitório, banheiros e amplas áreas de circulação. Na escola passamos boa parte da vida e ela se constitui
num espaço de aprendizado e de convívio social. O contraste entre as construções anteriores e a imponência da nova construção, torna inevitável a comparação. Um dos objetivos do trabalho é avaliar a adequação das novas construções aos parâmetros
recomendados para a arquitetura escolar. Outro objetivo é verificar a adequação dessas construções aos princípios da Agenda 21,
considerando a possibilidade de sua implantação na escola. Valendo-se dos seis indicadores das necessidades da arquitetura escolar
(conforto, territorialidade e privacidade, segurança, orientação espacial, estímulo visual e estético, variedade de estímulos sensoriais) foi realizada uma avaliação do prédio da escola, identificando pontos fortes e outros que demonstram certas inadequações.
Os princípios da Agenda 21 na escola contemplam a elaboração coletiva de um projeto focado na sustentabilidade com ações de
educação ambiental. Constatou-se que é possível minimizar alguns impactos, principalmente nos itens iluminação, consumo de
energia e ventilação. A Escola Eudécio foi construída na década de 1950, não contemplando o conceito de sustentabilidade. O seu
conjunto arquitetônico demonstra a transição brasileira das últimas décadas: ações modernizadoras contrastando com iniciativas
que priorizam contenção de gastos e aproveitamento básico do espaço. O novo prédio, bonito e prático, pode incrementar sua
arquitetura introduzindo dispositivos voltados ao melhor aproveitamento da luz natural. Algumas lousas podem ser colocadas em
posição que permita a entrada da luz solar pelo lado esquerdo. A acessibilidade é um de seus pontos fortes, porém, a segurança
pode ser melhorada com pequenas alterações nas escadas internas. Árvores podem ser plantadas na calçada, melhorando o sombreamento e a umidade durante o verão.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura escolar. sustentabilidade ambiental. agenda 21 na escola.
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IDAS E VINDAS: O TRANSPORTE PÚBLICO EM HORTOLÂNDIA
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Mariana Rossi – mari_an95@hotmail.com
Evelyn Basilio – iveeh.m12@hotmail.com
Jéssica Caroline Guilherme – jessica.cg@live.com
Orientadora: Patricia de O. Forestieri Della Croce – patriciaforestieri@gmail.com
Etec de Hortolândia - Hortolândia
Cerca de 60% da população utiliza o transporte público no Brasil todos os dias, e 55% estão insatisfeitos com o mesmo. Na cidade de
Hortolândia esse dado não é diferente, muitas pessoas como estudantes e trabalhadores dependem do transporte público para chegarem a seus trabalhos, escolas e casas e muitas vezes se deparam com o descaso das empresas de ônibus e prefeitura. No entanto,
constatou-se a importância de verificar possíveis falhas no sistema de transporte público e de conhecer planos de ação da prefeitura
para o futuro do mesmo, analisando soluções para melhorar a infraestrutura do transporte da cidade, que visem o bem-estar dos
usuários”. Com isso verificou-se a necessidade de pesquisar e fazer um levantamento sobre como a prefeitura de Hortolândia pode
interferir no transporte público para melhorar a vida dos habitantes da comunidade e o que está sendo feito e planejado para
melhorar a qualidade do sistema de transporte para os cidadãos hortolandenses. Através de leitura de artigos e livros relacionados
ao tema, pesquisa de campo com os usuários em pontos e terminais e entrevistas com os responsáveis na prefeitura e nas empresas
de ônibus da cidade, conclui-se que há projetos em andamento para melhoria do transporte na cidade, porém, devido à burocracia
eles estão caminhando lentamente, o que gera uma insatisfação dos moradores.

PALAVRAS-CHAVE: transporte público. Hortolândia. sistema de transporte.
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INTERESSE DOS JOVENS PARA COM O VOLUNTARIADO
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Gabriele Cristina de Lima – gabipink.cvl@hotmail.com
Leticia Guilherme – leticynhagui@yahoo.com.br
Maryene Almendros Satiro – maryene@jeanete.com.bre-mail
Orientador: Roney Staianov Caum – roney.staianov@gmail.com
Coorientador: Felipe Gomes Assis – felipe.g.assis@hotmail.com
Etec Polivalente de Americana - Americana
O trabalho voluntário ajuda no desenvolvimento pessoal do indivíduo que o pratica, pois, ensina a lidar com as diferenças, aceitar a diversidade cultural, formas de pensar, sentir e agir, além de desenvolver habilidades relacionadas a trabalhos em equipe
e desenvoltura para solucionar problemas com ideias inovadoras em prol da sociedade. O voluntário é definido como agente de
transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimento, atendendo
às necessidades do próximo, além de propiciar benefícios próprios. É a partir desta perspectiva que formula-se este projeto, pois
além de promover e discutir o voluntariado na unidade de ensino, diferenciando o mesmo de ação social, tem como meta adicional
suprir as necessidades de instituições locais. Para isso pretende-se investigar o interesse dos alunos do Ensino Técnico da Escola
Técnica Polivalente de Americana em utilizar o conhecimento que possuem para desenvolver o voluntariado, tendo em vista que
também agrega experiência para os mesmos. Os trabalhos voluntários poderão auxiliar na escolha do projeto de trabalho de conclusão de curso (TCC), que é um dos maiores problemas enfrentados pelos discentes que cursam os técnicos, sendo utilizadas essas
necessidades como base para um tema, podendo também realizar uma parceria entre a Instituição de Ensino e algumas instituições
da cidade de Americana. Como proposta de divulgação e incentivo a comunidade escolar pretende se realizar o dia do voluntariado
no primeiro módulo dos cursos técnicos para incentivar e evidenciar como esta prática amplia o mercado de trabalho, pois, segundo
o gerente da empresa Cia de Talentos Fernanda Montero as empresas estão valorizando profissionais que atuam como voluntários.
Segundo Maria Lucia Meirelles Reis, diretora do Instituto Faça Parte isto ocorre porque além do indivíduo se desenvolver em diversas áreas, também contribui para a adaptação e aprendizagem na convivência em um ambiente de trabalho, com suas regras,
hierarquias, responsabilidades, e principalmente a necessidade de resolver problemas. Este projeto vem de encontro com a missão
e visão da Instituição que entre todos os propósitos, tem o ideal de promover currículos bons a todos os alunos possibilitando assim,
a inserção dos alunos no mercado de trabalho, mas sempre pensando na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: voluntariado. estudantes. escola.
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Literatura: DIFERENTES OLHARES PARA UMA MESMA OBRA
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Ramirez Balota Souza – ramirezbalota@hotmail.com
Orientadora: Marisa Natalina Fulan Sega - marisasega@hotmail.com
Etec. Cel. Fernando Febeliano da Costa – Piracicaba
Este projeto teve início, em 2011, com a ideia de participar do 2º Festival Literatura em Vídeo, cujo objetivo principal é incentivar os
alunos a terem um contato mais próximo com a linguagem audiovisual, através da adaptação de uma obra da literatura brasileira
em um vídeo, com duração de, no máximo, cinco minutos. Uma vez que a nossa literatura é muito rica, fez-se necessária a realização
de diversas pesquisas, e o conto “O alienista”, de Machado de Assis, foi a obra escolhida já que o mesma trata de uma temática
muito interessante sobre a alma humana, como os limites entre a insanidade e a razão. O passo seguinte do projeto consistiu na
escolha do ponto de vista para a adaptação e escrita do roteiro. Para a filmagem do vídeo, intitulado O Psiquiatra, com 4,23 minutos
de duração, foram necessários uma câmera de vídeo, um espaço aberto para a gravação e o programa moviemaker para edição do
filme. Terminadas as gravações, o vídeo foi encaminhado para a comissão do Festival, ainda em 2011. Já em 2012, o filme venceu a
segunda edição do Festival concorrendo na categoria Júri Técnico (Ensino Médio), com produções de todas as regiões do país. Diante
disso, pode-se perceber que o objetivo maior do projeto, o uso de uma das diversas manifestações da linguagem, a audiovisual, foi
atingido com êxito.

PALAVRAS-CHAVE: literatura. audiovisual. jovens. prazer.

FETEPS • 2012
30

MAGIA DO CINEMA E A ESCOLA
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Eduarda Kellen Rodrigues – e.duda12@hotmail.com
Igor Matheus de Castro Santana – imath.santana@gmail.com
Michael Machado da Silva – michaelfirmeza@hotmail.com
Orientadora: Marlí Gonçalves Barbosa – marligoncalves@gmail.com
Coorientadora: Francielle Cristina Pedroni Gardini – franpedroni@yahoo.com.br
Etec de Hortolândia - Hortolândia
Sendo o cinema uma forma de entretenimento muito propagada pelo mundo, sua importância cresce a cada dia, influenciando a
sociedade em aspectos tanto econômicos quanto sociais. Através do fenômeno cinematográfico que extrapola as salas de cinema,
estando presente nas telas da tv, na internet e na publicidade, aos espectadores são propostas imagens em movimento que os
estimulam, interessam e os influenciam. Neste sentido, este projeto visa à compreensão de tal importância e sua influência, principalmente entre os jovens. Este estudo foi realizado através de análises e debates sobre o tema; entrevistas com pessoas envolvidas
no ramo cinematográfico e revisão bibliográfica. Paralela à pesquisa há o desenvolvimento do projeto “Curta na Escola”, que envolve
alunos do primeiro ano do ensino médio da Etec de Hortolândia na produção de um curta metragem amador que visa demonstrar,
através da prática, que toda pessoa com imaginação e motivação pode fazer cinema, estimulando e desenvolvendo ainda mais o
interesse desses alunos pela apreciação e criação audiovisual. A partir do estudo teórico e a produção do curta, nota-se a valorização
que é dada ao cinema. Isso ocorre principalmente com os filmes americanos, que normalmente são os mais assistidos pela população mais jovem, como é constatado pelas bilheterias destas produções e na fala dos próprios alunos. Em contrapartida, percebe-se
a desvalorização do cinema nacional, latino-americano, europeu e até certo desconhecimento pela produção oriental. Através do
estudo realizado, da observação constante do processo de produção do curta e seu resultado, conclui-se a carência da comunidade
escolar sobre o tema, pois, mesmo sendo o cinema uma forma de entretenimento é também expressão cultural, social e política,
podendo ser um grande transmissor de ideias, conhecimento e valores, como também iludir e de certa forma manipular quem
o assiste.

PALAVRAS-CHAVE: cinema. influência. arte. escola.
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MODA ADAPTADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Antonia Maria de Oliveira – toninha_oliveira2007@hotmail.com
Orientadora: Edilene Aparecida Cantarin Roncada – edilen.etec@gmail.com
Coorientadora: Luzia Dizulina Salla – luziasalla@yahoo.com.br
Etec de Ibitinga – Ibitinga
A moda adaptada para pessoas com deficiência, é um campo pouco explorado pelos profissionais da área de moda. Os deficientes
possuem necessidades particulares e especiais, portanto é imprescindível um tratamento especial aos mesmos, inclusive nas vestimentas utilizadas. A vestimenta deverá contribuir para um maior conforto e praticidade, proporcionando-lhes benefícios como
um vestir e despir com mais segurança para os deficientes e a praticidade para as pessoas envolvidas em cuidar do paciente. O
objetivo deste projeto é apresentar uma roupa adequada, capaz de proporcionar segurança, conforto e praticidade ao deficiente.
Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário identificar o tipo de deficiência a ser trabalhado e suas características, ainda
foram realizadas entrevistas e observações, para detectar as dificuldades que o portador da mesma possui e o que as pessoas que
cuidam pensam em relação à vestimenta. Com base nas informações adquiridas, foi então elaborado e desenvolvido o desenho da
roupa, sendo indispensável a busca pelo tecido correto, posteriormente foi, então, realizado o corte da modelagem e finalmente as
etapas da confecção do macacão. Este projeto tem o intuito de apresentar um macacão ergonomicamente viável para pessoas com
deficiência, proporcionando maior conforto, praticidade e segurança, ou seja, contribuindo com a sua qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: roupa. deficiente. segurança. conforto. praticidade.
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PAISAGISMO: UMA SÍNTESE TROPICAL NA ESCOLA?
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Amanda Parra – amanda.parra3@etec.sp.gov.br
Karina Aparecida Silva - karyna_silva12@hotmail.com
Paloma Karoline Bataglia Bicalho - palomakarol_bicalho@hotmail.com
Orientadora: Izabel Castanha Gil – izabel.gil@etec.sp.gov.br
Coorientadora: Maria Bernadete Maranha - mbmaranha@gmail.com
Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente – Adamantina
Para muitas pessoas paisagismo é sinônimo de beleza, mas sua função vai muito além disso. Todas as áreas não concretadas, onde se
preparam os canteiros, contribuem para a infiltração da água pluvial, alimentando os lençóis freáticos; as plantas em fase de crescimento, por meio da fotossíntese, libera o oxigênio e as copas das árvores contribuem para o equilíbrio da umidade e da temperatura
de microambientes. Paisagismo, portanto, é uma “atividade que se utiliza da arte, ciência e técnica a fim de elaborar uma integração
dos três elementos: construção, homem e flora”. Os objetivos desse trabalho são: caracterizar o paisagismo da escola, destacando os
principais biomas a que pertencem as espécies plantadas; Registrar as observações por meio de fotografia; Estabelecer relação entre
o paisagismo da escola e os princípios da Agenda 21. Para a realização da pesquisa o grupo realizou levantamento bibliográfico
sobre os temas paisagismo e paisagens climatobotânicas terrestres e brasileiros; fez um levantamento das plantas existentes, classificando as espécies de acordo com os princípios da botânica. Além disso, realizaram-se entrevistas com especialistas em botânica
e com profissionais operacionais para compreender os aspectos científicos e técnicos necessários à elaboração de um paisagismo
que integre construção, convívio de pessoas e flora. Foi realizado um registro fotográfico dos canteiros, destacando as condições
ambientais dos mesmos e a caracterização das espécies. Concluiu-se que as áreas com vegetação existentes somam menos de 20%
da área total. Várias ações devem ser feitas para que a escola, no item paisagismo, atenda ao princípio 3 da Agenda 21: cidades sustentáveis. É possível realizar o plantio de arbóreas nas calçadas que margeiam a quadra da escola, incrementar os canteiros internos
com espécies nativas e exóticas, aumentando a área verde e disponibilizando informações acerca da vegetação nativa regional.

PALAVRAS-CHAVE: paisagismo na escola. biomas. paisagens climatobotânicas. agenda 21.
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SALTO: UM ROTEIRO PARA TODOS
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Larissa de Pontes Santi – larissapsanti@hotmail.com
Letícia da Silva Fialho – leticia_cvm03@hotmail.com
Kathleen Vieira – kathleen_vieira@hotmail.com
Orientadora: Valencia Ferraz da Silva Savioli – valencia.savioli@etec.sp.gov.br
Etec Fernando Prestes – Sorocaba
Este projeto teve o objetivo de analisar a estrutura turística da cidade de Salto, São Paulo, com a finalidade de criar uma forma de
estimular o turismo na cidade. Com suas características de cidade do interior, o município conta com atrativos culturais significativos
tais como a Usina Hidrelétrica de Lavras, que embora hoje esteja desativada, foi uma das primeiras usinas do Rio Tietê. Há também
um atrativo gastronômico: a empada frita, típica da cidade. Outro atrativo importante é a Rocha Moutonée, que apresenta, em sua
superfície, características do movimento das geleiras da era glacial. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto
foram pesquisas bibliográficas, qualitativas e quantitativas por meio de entrevistas e visitas aos atrativos e agências de viagens
locais. Após as pesquisas, observamos que a cidade não possui um roteiro turístico formalizado, que fosse atrativo para estudantes
e jovens. Em virtude desta constatação optamos por elaborar um roteiro interativo, com profissionais de artes cênicas, que por meio
de situações dramatizadas com vestimentas específicas, representassem personagens da história da cidade, durante a visitação aos
atrativos. O roteiro foi intitulado Rota do Tesouro, baseando-se em uma lenda local sobre um tesouro perdido pelos bandeirantes.
Consideramos que um roteiro com essas características, estimularia o turismo, divulgaria a cidade e atrairia mais jovens, visto que a
juventude serão os adultos do futuro, contribuindo para que sejam sensibilizados para divulgar e preservar a história local.

PALAVRAS-CHAVE: turismo. roteiros turísticos. turismo pedagógico.
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SUSTENTABILIDADE PARA TODOS
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Jéssica Lofrano Davet – immissbrightside@live.com
Allana Arcos Comitre – allana_demais@hotmail.com
Isabela Marin Frasson – isabelafrasson10@hotmail.com
Orientadora: Luciana Nassif Whitehead – luciananw@ig.com.br
Etec Benedito Storani – Jundiaí
Este projeto apresenta o desenvolvimento de um “jogo” que tem a função de evidenciar a necessidade de lixeiras acessíveis num
período em que a sustentabilidade é muito discutida. O objetivo é criar uma ferramenta capaz de mostrar como é importante a
participação dos portadores de deficiência nos programas ambientais desenvolvidos pela sociedade que, por meio de pequenos
atos como este, pode ser muito significativo como fator inclusivo e de integração com o meio. No formato atual, apenas com cores
diferenciadas, as lixeiras não estão acessíveis aos deficientes visuais. Isto justifica o desenvolvimento deste projeto que propõe que,
além das cores, as lixeiras apresentem formas geométricas salientes. Este jogo está em análise em uma instituição de deficientes
visuais e, no decorrer dos testes, havendo resultados positivos, será verificada a possibilidade de patenteamento e apoio governamental para instalá-las nos centros urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: educação. inclusão. deficiente visual .
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SUSTENTABILIDADE: SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Juliana Vilar da Nóbrega Laffront – Juliana_laffront@hotmail.com
Orientador: Valdeci Valeriano Santos – valdecivaleriano@gmail.com
Etec Alberto Santos Dumont – Guarujá
A falta de qualificação profissional é um problema que acontece na maioria das cidades do Brasil, principalmente no setor hoteleiro
que exige uma mão-de-obra cada vez mais qualificada. No município do Guarujá, cidade com grande potencial turístico, há uma
parcela da população excluída do setor hoteleiro por não apresentar qualificação profissional. O presente projeto tem como objetivo
buscar um método de incluir os moradores da cidade de Guarujá no desenvolvimento econômico do setor hoteleiro e que seja
viável e eficiente. Sendo assim, apresenta-se como uma alternativa, desenvolver um artesanato confeccionado com resíduos do
coco verde, que será oferecido aos empresários do ramo hoteleiro para que estes possam comercializar em seus estabelecimentos
para seus clientes. O trabalho de pesquisa além de possibilitar uma nova renda para os moradores da cidade, também diminuirá
os resíduos de lixo do coco verde sem destinação apropriada, beneficiando não só o meio ambiente, mas também a sociedade.
Após pesquisa realizada sobre os resíduos produzidos pelo consumo do coco verde e variadas formas de confecção de artesanatos,
chegou-se ao um método de confecção aceitável que utiliza técnicas de desidratação adequadas a partir do uso do calor. Neste
contexto, avaliou-se a viabilidade de confecção do artesanato, levantando os custos de confecção e as margens de lucros obtidos
pela venda. Considerando-se que a comunidade trabalhará com uma matéria prima de confecção sem custos, e após cálculo dos
valores referente aos equipamentos para confeccionar os artesanatos, conclui-se a viabilidade econômica deste projeto. Chega-se
ao fim deste trabalho de pesquisa com um experimento que poderá trazer grandes benefícios à região e com respaldo da Prefeitura
iniciar-se-ão as atividades com as comunidades da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. socioambiental. emprego. inclusão. coco verde.
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TURISMO ACESSÍVEL NO CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS
Ciências Humanas, Sociais e Artes
Douglas Moraes dos Santos – douglassantos1978@hotmail.com
Herika Cristina Ribeiro - herikacris@hotmail.com.
Maria Valdete Felix - valdetefelix@gmail.com.
Orientadora: Rosa Maria Tamizari – rosa.tamizari@ig.com.br
Etec Aristóteles Ferreira – Santos
O presente projeto de pesquisa visa identificar os problemas sobre acessibilidade nos atrativos turísticos do Centro Histórico de
Santos. O estudo foi elaborado por meio de pesquisas exploratórias e descritivas, apontando fatores como barreiras arquitetônicas
e sociais que impedem ou dificultam o acesso de pessoas com necessidades especiais aos equipamentos turísticos que prestam serviços de lazer e entretenimento. Constatou-se, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, realizadas com alguns importantes
equipamentos turísticos de domínio público, a necessidade de refletir quanto aos aspectos relacionados à infraestrutura de acessibilidade nos ambientes turísticos. As pesquisas bibliográficas basearam-se nas localidades turísticas, que enfrentaram consideráveis
questões relacionadas às dificuldades de locomoção e acesso de turistas portadores de necessidades especiais em pontos turísticos
de domínio público. O objetivo do projeto é apresentar uma análise e reflexão referente os padrões de acessibilidade, legislação
vigente, inclusão e integração social, no entorno do Centro Histórico de Santos.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade. atrativos turísticos. centro histórico. inclusão e integração
social.
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Categoria 2
Projetos das Escolas Técnicas
Gestão e Ciências Econômicas: projetos sobre administração, contabilidade,
logística, secretariado, ecologia, álgebra, matemática analítica, matemática aplicada,
geometria, probabilidade e estatística, economia, política, serviço social, economia
doméstica, transportes e outros.

ACADEMIA ECOLÓGICA: ergonomia, saúde e bem estar
Gestão e Ciências Econômicas
Elis de Paiva Ornellas - elisdepaivaornellas@hotmail.com
Jéssica Carolina Lima Feitosa - jessicafeitosa_7@hotmail.com
Thamires Nunes Sanches - thamires_sanches@hotmail.com

Orientador: Juliano dos Santos Miola - julianomiola@hotmail.com
Coorientador: Matheus Monteiro de Lima - mathmonteiro@hotmail.com
Etec Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo – Presidente Prudente
Este projeto visa o bem estar dos alunos internos, professores e funcionários, abordando o esporte e criando um novo panorama,
para a melhoria e o bem estar dos usuários. Reside em nosso projeto uma academia ecológica, com recursos do próprio colégio
(eucalipto, ferro e mão de obra) a mesma estará localizada próxima aos apartamentos, para não prejudicar as aulas, desenvolvendo
assim o bem estar e a prática de esporte dentro da nossa instituição. O principal público serão os alunos da instituição (período manhã, tarde e noite), disponível para todos sem limites de oferta do serviço, poderão usufruir também os professores e funcionários.
A academia ecológica com estrutura da madeira de eucalipto e materiais secundários, contendo na academia uma pista para corrida
e caminhada, um conjunto de barras e também barras com argolas, pesos de diversos tamanhos, e seu local de armazenamento,
duas estações ergométricas, três barras de abdominais, uma barra paralela de madeira de eucalipto, uma de pneus e quatro bancos
ao redor do ambiente. Para viabilidade do projeto, fora realizada pesquisa interna com alunos, professores, direção e demais funcionários para estudo da aceitação para implantação do mesmo. O projeto será executado pelos próprios alunos desenvolvedores deste
com participação em mão de obra dos alunos internos que se comprometeram na montagem e também na manutenção do local.
Os objetivos deste estão: melhor convivência dos alunos internos, lazer, saúde e comprometimento de manutenção gerida pelos
usuários, para permanência do estado livre dos equipamentos norteado pela natureza ao redor da academia, proporcionando desta
forma uma melhor imagem do colégio como um todo, para aplicabilidade de exercícios físicos acompanhados por profissionais de
educação física.

PALAVRAS-CHAVE: ergonomia. saúde. academia ecológica. convivência.
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APRENDENDO ÉTICA BRINCANDO
Gestão e Ciências Econômicas
Mateus Adriano da Silva – mateus.adriano97@hotmail.com
Vinicius da Costa Almeida – vinicius.almda@gmail.com
Wanderson de Oliveira Paes – wandersonpaes3@ghotmail.com

Orientador: Célia Andressa L.L.P. Fernandes – célia.andressa@hotmail.com
Coorientador: Reginaldo Marcos Martins –reginaldo.martins6@etec.sp.gov.br
Etec de Piedade - Piedade
Posturas e condutas éticas são cobradas constantemente das autoridades, representantes da sociedade e demais cidadãos. Diante
da importância deste tema e com base nas aulas de Ética e Cidadania Organizacional viu-se a necessidade de se trabalhar este
conteúdo com crianças. O objetivo deste projeto é incentivar, apoiar e auxiliar a postura ética, o desenvolvimento de senso crítico,
amadurecimento comportamental e psicológico de crianças em diversas situações do cotidiano. Para desenvolver o projeto, foram
criados três jogos educativos, um de tabuleiro, ilustrado com acontecimentos, questionamentos e ações do dia a dia, para que a
criança julgue e opine sobre o modo ético de agir. Um jogo da memória, onde as peças são ilustradas com figuras e frases correspondentes, e os jogadores deverão julgar as ações e encontrar os pares (frases e figuras), estes dois primeiros jogos, direcionados
para crianças de 7 a 10 anos. O terceiro é um jogo direcionado para crianças ainda em processo de alfabetização, com idade entre 4
a 6 anos, onde as peças possuem imagens, com ações, envolvendo o meio ambiente, relacionamento, cidadania e outros voltados
a questões éticas, o jogo ainda possui uma caixa vermelha ilustrado com uma face com expressão negativa e triste, e a outra caixa
em cor verde com expressão positiva e alegre, a criança escolhe uma peça é questionada se aquela atitude está certa ou errada,
e onde ela deverá colocar as peças, aprendendo assim a fazer o próprio julgamento. Estes jogos têm uma função muito maior do
que a diversão e recreação, eles foram criados com o intuito de auxiliar na formação e no desenvolvimento humano das crianças,
aguçando o senso crítico e a capacidade de avaliar e distinguir as ações certas e erradas a serem tomadas no dia a dia, levando este
aprendizado para a vida toda.

PALAVRAS-CHAVE: ética. desenvolvimento. jogos.
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CAQUI ICE – SORVETE DE CAQUI COM PEDAÇOS DA FRUTA
Gestão e Ciências Econômicas
Taciane Sousa – sz_taciane@hotmail.com
Klysna Santos – klysna_dias@hotmail.com
Mairon Lincon Julião dos Santos – mairon_juliao@hotmail.com

Orientador: Fernando Malva – malvafernando@gmail.com
Etec Zona Leste – São Paulo
O projeto Caqui Ice têm como finalidade lançar um produto inovador no mercado de consumo, onde pessoas optam por experimentar novos sabores de sorvete com pedaços de fruta. O sorvete de caqui garante um sabor inovador com uma cremosidade
diferenciada do convencional. O estudo do sorvete começou pela escolha do sabor diferencial, onde o caqui está presente nos meses
de janeiro á agosto. A ideia da inovação iniciou a partir de uma receita de sorvete caseiro de sabor creme e foi complementado
com duas qualidades de caqui: o chocolate e o caqui doce. O projeto teve inicio como atividade da matéria gestão de marketing II,
cuja finalidade era desenvolver e analisar uma pesquisa de mercado para um produto inovador assim como medir a aceitação do
produto por parte do consumidor e por fim gerar um vasto material para a segmentação e introdução no mercado. Realizou-se uma
degustação prévia do produto, na comunidade escolar, objetivando uma pesquisa de mercado respondida após a degustação. O
resultado da pesquisa mostrou aprovação do produto além de nomear o sorvete - Caqui Ice. O Caqui Ice faz parte de uma proposta
de investimento em franquia de sorvetes com pedaços de fruta, se mostrando com um diferencial no mercado atual e competitivo.
O resultado de todo o trabalho foi apresentado em uma feira de exposição de produtos inovadores dentro das dependências da
ETEC da Zona Leste, onde foram abordadas as estratégias de marketing para introdução no mercado consumidor. Paralelamente,
desenvolveu-se toda a logística de produção e distribuição do produto trabalhado na disciplina de administração da produção, além
do material publicitário para divulgação do produto e pesquisa de mercado.

PALAVRAS-CHAVE: sorvete de caqui. produto inovador. logística de produção.
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ClickEcologia: Deixando o mundo mais consciente
Gestão e Ciências Econômicas
Letícia Octaviano da Cruz – lezinha-lehh@hotmail.com
Mayara Galhardi do Carmo – mahgalhardi@hotmail.com
Felipe Rodrigues Varjão – fe_roodrigues@hotmail.com

Orientador: Leandro Moreira – lm-pf@hotmail.com
Etec Professor Jadyr Salles – Porto Ferreira
O número de árvores a serem cortadas ilegalmente no mundo aumenta a cada ano, passando a se tornar algo alarmante e que
precisa de mais atenção, pois de acordo com o Greenpeace, está causando desequilíbrio em nosso ecossistema, colocando em risco
a qualidade do nosso ar e resultando no derretimento das nossas geleiras. O desmatamento das árvores pode gerar um comprometimento da qualidade de vida da nossa população e de todas as classes de seres vivos que estão presentes na Terra. Portanto,
nossa ideia foi plantar árvore a partir de um número de visitas feitas em nosso site, com esse meio de comunicação a pessoa poderá
acessar notícias sustentáveis e será também um meio de ajudar o nosso planeta e colaborar para o plantio de uma árvore, foram
realizadas pesquisas sobre árvores e seus benefícios. Para a criação do site será utilizada a linguagem HTML, o CSS que será utilizado
para desenvolver o layout do site, entre outras linguagens de desenvolvimento para Web. Foi realizada uma busca por mudas e
cercas de proteção para certificar a segurança da planta. Além de ser um meio de divulgar notícias sustentáveis, conscientizando a
população sobre esse tema que é tão discutido nos dias de hoje, o projeto também é um meio de aumentar o número de árvores na
cidade. O projeto se encontra em uma fase de desenvolvimento, o site foi colocado no ar há pouco tempo, então ainda não consta
de muito conteúdo, mas aos poucos estamos acrescentando.

PALAVRAS-CHAVE: árvore. site. sustentáveis. mundo. ecossistema.
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COLETA SELETIVA E SUA CONSCIENTIZAÇÃO
NO AMBIENTE ESCOLAR
Gestão e Ciências Econômicas
Camila Pereira Santos – camila.camis.pereira@gmail.com
Lucas Alves Pereira – luka_2xx8@hotmail.com
Renata Muriel – murielrenata@yahoo.com.br

Orientador: Elaine Cristine de Sousa Luiz – prof.elaineluiz@gmail.com
Coorientador: Marcela Lacorte Gelfusa Cocite – marcelagelfusa@yahoo.com.br
Etec Parque Santo Antônio – São Paulo
Atualmente, a sustentabilidade é um tema recorrente em nossas vidas, pois há uma preocupação maior com o planeta. Dessa forma,
atitudes sustentáveis vêm sendo cada vez mais realizadas pelas pessoas, no entanto ainda não é o suficiente. Então, inseri-las no
ambiente escolar pode ajudar muito, já que os alunos são mais flexíveis, estão dispostos a aprender e têm a possibilidade de transferir seus conhecimentos a outras pessoas. A coleta seletiva relaciona-se totalmente a isso, pois separar o lixo gerado por nós é uma
forma de diminuir o desperdício e reduzir o consumo exagerado dos recursos da Terra. Logo, o objetivo do projeto é alterar o sistema
de coleta seletiva da Etec Parque Santo Antônio, visando não só torná-lo mais eficaz, como também conscientizar grande parte
dos alunos sobre a real importância da separação do lixo onde este foi gerado. Para isso, foram realizadas pesquisas exploratórias,
palestras de conscientização e também houve a utilização de ferramentas estratégicas para auxiliar na organização do projeto.
Estas foram encontradas em diversos livros e websites relacionados à área de Administração. Com as pesquisas exploratórias percebemos que o sistema de coleta seletiva realmente deveria ser mudado, pois os alunos já não o respeitavam mais, porque estava
muito desorganizado, portanto confuso. E assim, adaptamos o mesmo para que se tornasse de fácil acesso e entendimento. Após
a implantação, realizamos novas pesquisas, e os alunos se mostraram mais satisfeitos e passaram a respeitar mais o novo sistema.
Por fim, foi possível perceber que a maioria das pessoas está disposta a ajudar, porém precisa de base para isso. Foi o que fizemos. A
conscientização dos alunos foi realizada por meio de palestras e cartazes explicativos, no entanto nem todos foram atingidos. Logo,
deverá ser um processo contínuo, pois há uma grande circulação de pessoas. Entretanto sabemos: é possível.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. coleta seletiva. conscientização. ferramentas estratégicas.
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CONEXÃO LOGÍSTICA VERDE
Gestão e Ciências Econômicas
Fernanda Grazielli Mendes - nanda-mendes@live.com
Nordon Barbosa de Sousa – nordon.sousa2@etec.sp.gov.br
Ticiane Feitosa Machado - tici_ane2007@hotmail.com

Orientador: Abelino Reis Guimarães Neto – abelinoreis@hotmail.com
Coorientadora: Margaret Sanches Bonilha – margaretbonilha@hotmail.com
Etec de Cubatão - Cubatão
O presente trabalho propõe algumas das maneiras de como estruturar uma Atividade Financeira durante um Empreendimento.
Em pesquisas mercadológicas, muitos autores demonstram que um dos principais motivos para a falência de uma organização, é
a falta de uma gestão que analise sobre as tendências do mercado, que atualmente é muito competitivo. Para tal constatação, foi
proposta a execução de um projeto que, por mais simples que aparente, existiu todo um planejamento a ser pensado, para que
este empreendimento fosse realizado com sucesso. A atividade consiste em levar pessoas, que estão interessadas a praticarem
atividades Ecoturísticas, a participarem de caminhadas nas Trilhas Ecológicas da Baixada Santista. Conhecendo e aprendendo sobre Educação Ambiental, através dos Ecossistemas que podem ser analisados durante o trajeto, bem como, algumas noções sobre
Gestão Ambiental, através dos monitores que guiarão os clientes. O principal objetivo para a criação deste projeto foi o de aprender
como funciona um empreendimento em seus primeiros anos de vida, e todas as dificuldades que são encontradas ao longo de seu
ciclo, como também aplicar algumas das ferramentas aprendidas na teoria, para a execução da atividade, e o quanto elas resultam
para o sucesso de uma organização. A cada etapa do projeto, se pode perceber, o quanto é necessário estar informado de todas as
ações do mercado em volta, para que uma tomada de decisão possa ser feita com uma probabilidade alta de acerto, como o que
aconteceu nos casos de divulgação do serviço proposto, no fornecedor que oferecesse o melhor preço juntamente com a melhor
qualidade, fidelização do cliente, dentre outros itens, onde alguns Trades Off foram necessários, e que a Logística foi fundamental
para o embasamento e decisão do grupo pela melhor opção.

PALAVRAS-CHAVE: empreendimento. mercado. gestão ambiental. Trade Off.
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COOPERATIVA DE PRODUTOS LÁCTEOS
Gestão e Ciências Econômicas
Anieli Cecilia Crovador - anieli.crovador01@etec.sp.gov.br
Guilherme de Freitas Zen - guilherme.zen01@etec.sp.gov.br
Matheus Eduardo da Silva - matheus.silva451@etec.sp.gov.br

Orientador: Fábio Roque Amado – fabio.amado@etec.sp.gov.br
Coorientador: Alexandre Cajuela – alexandre.cajuela@etec.sp.gov.br
Etec de Fernandópolis – Fernandópolis
A Cooperativa de Produtos Lácteos será implantada no Município de Meridiano – SP, região Noroeste, objetivando atender aos
princípios de cooperativismo e melhoria das condições sociais. O presente projeto consiste na integração de produtores rurais de
leite que visam priorizar a sustentabilidade a partir do desenvolvimento de outros projetos ambientais, como a reutilização da água;
o reflorestamento; a compostagem - utilizando cinzas oriundas da usina, como a adubação, rica em minerais e um subproduto do
açúcar e álcool. Além de reestruturar o laticínio desativado, melhorar a alimentação dos alunos da rede pública de ensino e gerar
emprego e renda na cidade. O leite recolhido dos cooperados destinar-se-á ao laticínio - replanejado pelos discentes responsáveis
com a assessoria dos respectivos docentes - onde será tratado, beneficiado e transformado em iogurte. Com isto, será fornecido à
prefeitura da cidade e dos municípios vizinhos, responsáveis pela distribuição. Em se tratando de sustentabilidade, serão indicados
os projetos de reflorestamento aos produtores, a construção de minis biodigestores para a geração de gás e a utilização de compostagem. A reestruturação do laticínio já foi objeto de discussão com a prefeitura que se mostrou interessada no desenvolvimento do
projeto, haja vista, servir de incentivo a uma futura reativação do mesmo, responsável por gerar empregos e circular o capital do
município. O presente estudo também encontrou respaldo e aceitação da população, dado obtido, mediante entrevista realizada
pelos discentes responsáveis. Cumpre mencionar a posterior pretensão em incrementar o iogurte acrescentando levedura – um subproduto das usinas que causam substancial melhoria no poder energético do produto sem perder a qualidade – fator que contribui
com a total viabilidade da implantação do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: cooperativismo. empreendedorismo. laticínio.
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS FEITO PELAS FARMÁCIAS
Gestão e Ciências Econômicas
Bruno Brandão – bule_brandao@hotmail.com
Fernanda Luiz Lorenzini – lnandah@gmail.com
Gabriela Azevedo Silva – gaby.anjo_azevedo@hotmail.com

Orientador: Fernando dos Santos Araújo – fernando.araujo@intermedica.com.br
Coorientadora: Aida Cristina R.C. Quinteiro - aidacorreia@ig.com.br
Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira – Ext Profª Carmosina Monteiro Vianna
O crescimento demográfico, o envelhecimento da população e o crescente investimento em pesquisas de medicamentos, deixaram
as prateleiras das farmácias super lotadas. Paralelo a esse crescimento, tivemos quebras de patentes de que possibilitaram a quantidade do mesmo remédio ser ofertado por mais de uma indústria, e como consequência surgiu uma preocupação: o que fazer com
o medicamento que ficou na prateleira e o prazo de validade venceu. Temos também a questão dos medicamentos gratuitos, adquiridos pela população e que não foram consumidos em sua totalidade sendo que de um modo geral, não se sabe o que fazer com
esses medicamentos. Esse projeto tem como objetivo verificar a logística reversa entre as farmácias da cidade de São Paulo e como o
medicamento e a embalagem são descartados. Utilizou-se pesquisas em sites, entrevistas em empresas e com profissionais da área,
com questionários previamente elaborados. Como o descarte incorreto destes produtos pode expor a saúde publica e dependendo
do tipo de medicamento levar à morte, a Ideia é gerar condições logísticas e favoráveis possibilitando o retorno deste produto ao seu
destino final sem causar ônus a terceiros. Esta questão é muito atual e esta ação tem uma finalidade de interesse público e privado,
notadamente uma responsabilidade social e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: descarte de medicamentos. logística reversa. sustentabilidade.
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ECONFECÇÕES - MALHARIA ECOLÓGICA
Gestão e Ciências Econômicas
Aline Cristina Dias – aline_dias2012@globo.com
Francine Dótoli Menezes Santos– fran.dotoli@hotmail.com
Vitor de Oliveira Lopes – lopes._vitor@hotmail.com

Orientadora: Cíntia Maria de Araújo Pinho – ci_pinho@yahoo.com.br
Etec de Ribeirão Pires- Ribeirão Pires
A Econfecções é um projeto de criação de uma empresa, para a confecção de uniformes escolares e profissionais, na forma sustentável de produção com linhas ecológicas utilizando como matéria prima tecidos feitos à base de PET, lona PET, algodão orgânico e
fibra de bambu, promovendo uma redução no impacto ambiental. O tema foi escolhido após pesquisas de mercado, verificando o
número de empresas e unidades escolares na Região do Grande ABC, mostrando o grande campo em que a empresa poderá atuar,
uma vez que estes ambientes utilizam uniformes como uma forma de padronização e segurança aos seus funcionários e alunos.
Estima-se também que a procura por este tipo de vestimenta terá um aumento devido aos grandes eventos que o Brasil sediará
nos próximos anos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Busca-se com este projeto conciliar a sustentabilidade, padronização,
lucratividade e qualidade nos produtos. A sustentabilidade vem da utilização dos tecidos vindos da reciclagem de garrafas PET e
também pelo uso da fibra de bambu, que é uma gramínea que seqüestra grandes taxas de carbono da natureza. A padronização dos
uniformes facilita a identificação das pessoas e traz segurança ao usuário, seja no trabalho, na escola ou em atividades esportivas.
Por fim, realizou-se um planejamento financeiro baseado em uma estimativa de vendas levantada através da pesquisa de campo
com escolas e indústrias, cotação de preço da matéria-prima com possíveis fornecedores, previsão do tempo para produção dos uniformes, para isso, houve visitas técnicas em malharias especializadas. Feito um levantamento de custos fixos e variáveis, chegando
à previsão de uma ótima lucratividade, associada à qualidade nos produtos e bom atendimento, através da representação comercial
e foco nas necessidades dos clientes.

PALAVRAS- CHAVE: uniformes. tecidos ecológicos. sustentabilidade. padronização.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA –
PNEE APTO PARA O MERCADO DE TRABALHO
Gestão e Ciências Econômicas
Danilo Domingos Ribeiro dos Reis – danilo.d.ribeirosreis@delphi.com

Orientadora: Paula Fernanda F. R.de Faria dos Reis – paula.etecpinhal@yahoo.com.br
Coorientador: Paulo Roberto Latarini Filho – paulo.filho64@etec.sp.gov.br
Etec Dr. Carolino da Motta e Silva – Espírito Santo do Pinhal
A qualificação profissional torna-se a ferramenta essencial para a colocação e a permanência no mercado de trabalho, inclusive
de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Qualificar significa ter condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho; obter através de estudo, técnicas e conhecimentos e aperfeiçoar as já obtidas; atribuir qualidades a seu perfil e, dessa forma
relacionar-se com o mercado de trabalho de forma competitiva, pois às empresas interessam, primeiramente, pessoas que possuam
condições de desempenhar com eficiência as tarefas que lhe sejam conferidas. O presente projeto tem como objetivo principal,
subsidiar tecnicamente o processo de transformação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais em profissionais aptos para
o mercado de trabalho. Será desenvolvido um estudo junto às empresas locais, sobre quais habilidades as Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais necessitam adquirir para ingressar no âmbito profissional dessas Empresas. De acordo com as necessidades
das empresas, capacitaremos e será disponibilizado material pedagógico pra que sejam implantadas salas com recursos para viabilização do atendimento no processo de inclusão educacional desses profissionais, montando e assessorando os polos educacionais
dentro dessas empresas, capacitando monitores e multiplicadores. O Programa Educação Inclusiva – PNEE apto para o Mercado de
Trabalho espera disponibilizar primeiramente para as empresas de Espírito Santo do Pinhal e posteriormente da Região, profissionais capacitados para adentrarem nessas empresas e realmente fazerem parte da equipe de trabalhadores e não serem apenas
número exigido por lei.

PALAVRAS-CHAVE: PNEE no mercado de trabalho. capacitação. inclusão social.
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EMPRESA VÍTREO
Gestão e Ciências Econômicas
Claudia Rubbio Ribeiro – i9_acessoria@live.com
Nadyelly Fernanda Cruz – nadyfc@etecbebedouro.com.br
Sara Priscila Marques Cantarin - saracantarin@hotmail.com

Orientador: Vagner Corrêa Netto -vcorreanetto@mdbrasil.com.br
Coorientadora: Cassia Maria Davanço - cassia_davanco@etecbebedouro.com.br
Etec Idio Zucchi - Bebedouro
O tema do projeto esta relacionado a um dos maiores problemas da atualidade - a produção de resíduos. O procedimento de reaproveitamento dos materiais submetidos a processos de transformação industrial em matéria prima para novos produtos, minimizando a utilização de recursos de fontes naturais e quantidade de resíduos gerados, envolve a mobilização de quantidades cada vez
maiores de recursos financeiros em mão de obra, investimentos em máquinas e equipamentos, tecnologia, sistemas e processos. O
vidro é um produto inorgânico que pode ser 100% reciclado, e o Brasil atualmente recicla somente 15% desse resíduo. A Vítreo é a
proposta de uma empresa engajada no propósito de aproveitamento de resíduos, especificamente de vidro, de maneira criativa e
econômica, desenvolvendo o conceito de reutilizar o vidro, sendo resíduo, ao invés de reciclar. O objetivo do projeto é reaproveitar o
resíduo na produção de objetos de decoração e de utilidade como abajures, garrafas decorativas, porta canetas, porta cartões, vitrais
e outros. Fundamentaremos o projeto em pesquisas junto ao mercado, nesse caso pessoas que gostam de adquirir itens de materiais
reciclados ou artesanais, estabelecimentos como lojas de decoração, magazines e outros que comercializam este tipo de material.
Serão realizadas pesquisas orientadas para o publico alvo, abrangendo os aspectos da aceitação dos produtos, tipos de produtos a
serem desenvolvidos e sua aplicação. A tabulação dos dados obtidos nas pesquisas serão analisados e transpostos para tabelas e
gráficos. A Vítreo pretende com sua atuação desenvolver um novo segmento de mercado na área de decoração e utilidades, com
artigos de baixo custo, alto índice de valor agregado e forte apelo de marketing.

PALAVRAS-CHAVE: material reciclável. reaproveitamento. reutilização.
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EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS SUBPREFEITURAS EM SP
Gestão e Ciências Econômicas
Danilo Alves Campos - daniloac13@gestaopublica.etc.br
Guilherme Nunes Pereira – guilhermepereira@gestaopublica.etc.br

Orientador: Raphael Augusto Fresnedas - raphael@gestaopublica.etc.br
Coorientador: Daniel Tonelo - danieltonelo@gestaopublica.etc.br
Etec CEPAM – São Paulo
Esta pesquisa baseia-se em avaliar os impactos que as transições dos governos municipais causaram no modo de administrar as
Subprefeituras da cidade de São Paulo. Para tal, seu objetivo é analisar a evolução dos dados orçamentários enviados às subprefeituras e a possível relação dos resultados das duas últimas eleições na emissão de recursos para determinadas regiões da cidade.
O trabalho inicia-se num breve levantamento conceitual e histórico a fim de contextualizar a evolução das formas administrativas
regionais que houveram no município, até chegar ao modelo implantado por Marta Suplicy em 2002. São analisados também
os resultados das eleições municipais, os orçamentos das subprefeituras no decorrer dos anos e as transições de governos. Com o
levantamento orçamentário pode-se perceber que houve uma grande diminuição na emissão de recursos para as subprefeituras.
Sabendo que esses órgãos são os responsáveis por executar seus gastos, é fácil detectar que a intenção do governo central era
diminuir a autonomia das subprefeituras, deixando-as com atribuições apenas de zeladoria. Com os resultados eleitorais, verificou-se que após as eleições de 2004 houve uma grande mudança ideológica na gestão do governo central da prefeitura e foi esse o
marco determinante para a queda do poder de decisão das regionais. Ainda sobre os resultados eleitorais, compreende-se que nas
regiões onde o atual Prefeito Gilberto Kassab foi derrotado em segundo turno por Marta Suplicy no pleito de 2008, houve um corte
de recursos ainda maior do que na outras regiões da cidade, caracterizando assim numa preferência pelas regiões onde o Prefeito
recebeu mais votos. Por fim, concluiu-se que após as transições de governo as subprefeituras tiveram uma grande queda na sua autonomia e poder de decisão, resultando também num descumprimento das atribuições que lhes foram impostas na Lei municipal,
principalmente no que tange à promoção da participação social.

PALAVRAS-CHAVE: subprefeituras. evolução orçamentária. participação social. descentralização.
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GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
Gestão e Ciências Econômicas
Gabriel Akira de Oliveira Coutinho - gabriel.akira@gestaopublica.etc.br
Karoly Ferenc Bahri Halasz - karolybahri@gestaopublica.etc.br
Marcelo Miranda da Silva Lima - marcelo.lima@gestaopublica.etc.br

Orientadora: Joyce Maria Rodrigues – joyce@gestaopublica.etc.br
Coorientador: Arthur de Aquino – arthur@gestaopublica.etc.br
Etec CEPAM - São Paulo, SP
Esse trabalho consistiu-se em, a partir de entrevistas e análise de documentos, averiguar o que mais influencia as tomadas de decisões do poder executivo e legislativo municipais. O local escolhido para o estudo foi o município de Amparo, em São Paulo, onde os
atuais vereadores, prefeito e o assessor jurídico da Câmara Municipal foram entrevistados. As sessões da câmara municipal também
foram instrumentos de análise, sob a ordem tecnopolítica competente aos seus cargos. O objetivo desta pesquisa foi de analisar o
nível de conhecimento e as alianças políticas dos atuais vereadores da cidade, verificando duas hipóteses: 1) se o que mais influencia as tomadas de decisões é o conhecimento dos vereadores na área de gestão pública ou 2) se suas alianças políticas adotadas
pelos mesmos, de situação ou de oposição, é que influenciam as decisões. Foi analisada a situação que levou a aprovação da Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2012, a qual atribui ao prefeito poder ilimitado em alterar créditos adicionais que oneram
a LOA. Portanto partiu-se da hipótese que, nessa decisão, as alianças políticas foram preponderantes. A metodologia adotada foi
a aplicação de entrevista semiestruturada, com os dez vereadores e demais entrevistados, no mês de Agosto de 2012 e também
a análise das sessões legislativas dos anos de 2011 e 2012, registradas em vídeo. Com os resultados conclui-se que, na cidade de
Amparo, não são as alianças políticas nem o conhecimento do político sobre gestão pública que mais influenciam as decisões, mas
sim o interesse da população que o político representa.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade da democracia. gestão legislativa municipal. Câmara municipal
de Amparo/SP.

FETEPS • 2012
51

GS1 ATIVO FIXO COM CÓDIGO DE BARRAS
Gestão e Ciências Econômicas
Rita de Cássia Lima Diniz – lima_rita95@yahoo.com
Mariana Barreto Molina – mbarretom@gmail.com
Aline Pereira

Orientador: Moacir de Freitas Junior – bicimo@ig.com.br
Coorientadora: Eliane Marion - emarion17@yahoo.com.br
Etec Horácio Augusto da Silveira - São Paulo
O uso do Código de Barras é de suma importância em nosso cotidiano, facilitando desde as transações comerciais ao controle de
acesso e pacientes e medicação em um hospital e de patrimônio. A organização responsável é a GS1 Brasil que estabelece normas
técnicas necessárias, promovendo a cooperação nas transações comerciais, capacitando os empreendedores com as informações
necessárias para que se obtenha sua implantação e uso. A Etec Horácio Augusto comporta 24 salas de aula, 07 laboratórios de eletrônica, 09 de informática e 01 de automação, 01 oficina de mecânica, 03 almoxarifados, 01 biblioteca e o conjunto administrativo.
É importante fazer o levantamento, a identificação e o registro dos itens que constituem seu ativo fixo, uma vez que irá permitir
uma integração entre os alunos dos cursos em administração e informática, permitindo terem uma proximidade ao ambiente real
do mundo empresarial, obtendo-se sólidos conhecimentos, tanto a respeito da parte teórica quanto prática na sua implantação.
Tem como finalidade controlar o patrimônio da unidade através da utilização do código de barras, atualizando constantemente os
itens, gerando informações em real time. Proposto com o intuito de controlar desde a manutenção até a depreciação total, contábil
e física do ativo passando pela localização. Irá permitir uma capacitação dos alunos, proporcionando situação semelhante ao mundo
corporativo, que o torna além de proveitoso para a escola e seu corpo docente, relevante a seus alunos. Trabalhado através da divisão
de equipes, catalogação e codificação dos itens, conscientização da comunidade, pesquisa de campo, consolidação e formatação de
dados e implantação, busca atingir a automação de processos, atualização e informação real time, visibilidade maior dos ativos e a
capacitação dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: código de barras. patrimônio. automação. controle.
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IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PLUVIAL EM SHOPPINGS
Gestão e Ciências Econômicas
Aline Gonçalves Duarte Azevedo – aline_duarte@globo.com
Loretta Regina de Paula Souza – loridepaula@hotmail
Viviane Fidelis Costa – vivianefideliscosta@hotmail.com

Orientador: Adriano Rodrigues da Silva – a-r-silva@uol.com.br
Coorientador: Michael José Hereman – mhereman@gmail.com
Etec Drª Ruth Cardoso – São Vicente
Devido à necessidade identificada de conscientização da população em relação aos aspectos ambientais interligados à sustentabilidade e, por ser de interesse mundial, foi pensado em um sistema de captação da água da chuva que poderá ser adotada em qualquer
tipo de edificação, empresas e residências. O objetivo desse projeto é a implantação de um reservatório para captação da água da
chuva em um Centro Comercial, passando a trabalhar com a produção limpa, obtendo uma economia com a diminuição da utilização
da água potável. Além disso, conseguir a ISO 14000 que esta relacionada aos parâmetros e diretrizes de gestão ambiental, a ISO
26000 que está relacionado a Responsabilidade Social com diretrizes para uma conduta sustentável e a ISO 9000 que representa as
melhores praticas para gestão da qualidade e garantia da mesma. Realizou-se pesquisas em livros e internet, monografias e estudos
de viabilidade em estabelecimentos como o Shopping Brisamar localizado na cidade de São Vicente e Pizzaria Kalabalis na cidade
de Cubatão. Com base nos dados fornecidos pela organização, elaborou-se o planejamento estratégico, destacando a viabilidade do
projeto devido a sua fácil aplicabilidade e não sendo necessária nenhuma modificação na estrutura já existente. Para a implantação
se faz necessário um Reservatório FIBRATEC de fibra com tampa de 100.000 litros, tubo tigre marrom (75 milímetros) com barra
de 6 metros, motor/bomba (1/4 cavalo) – (bombas andrade), filtro grosseiro, separador de primeiras águas e conexões. A água
captada deve ser utilizada nos vasos sanitários, mictório e para a limpeza de áreas externas. Na adoção desse sistema de captação,
o Centro Comercial obterá uma melhoria na imagem diante do mercado, podendo utilizar o Marketing Verde e a conscientização da
população sobre os benefícios de um conceito sustentável. A Pizzaria Kalabalis já utiliza este modelo de captação da água da chuva.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. conscientização socioambiental. marketing verde.
captação de água.
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INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE NO BRASIL
Gestão e Ciências Econômicas
Wanessa da Silva Miranda – wanessa.miranda_ter@cesp.com.br

Orientadora: Priscila Aparecida dos Reis – prireis_isa@hotmail.com
Etec de Ilha Solteira – Ilha Solteira
O presente trabalho apresentará um estudo sobre as principais empresas de Papel e Celulose Branqueada de Fibra Curta do Brasil. Por conta de investimentos oriundos do Governo e de capitais privados, esse mercado tem crescido muito e se tornado muito
importante para o desenvolvimento econômico do país, responsável pelo aumento do PIB – Produto Interno Bruto nacional, pois
o Papel e a Celulose tornaram-se uns dos produtos mais exportados nos últimos anos. Devido à instalação de duas das principais
empresas no ramo em nossa região e os grandes investimentos das mesmas em suas fases de implantações, o estudo terá como
principal foco constatar a viabilidade e a competitividade mercadológica do país frente aos grandes produtores mundiais, haja vista
que o Brasil vem ganhando destaque em relação aos grandes blocos econômicos e a indústria de papel e celulose surge como uma
das precursoras para tal resultado. Para isso fez-se pesquisas documental, bibliográfica e decampo, com entrevista efetuada dentro
de uma das maiores empresas do ramo que se encontra instalada em nossa região. Com os resultados obtidos foi analisado desde o
nascimento histórico dessa indústria no Brasil, passando pelo seu desenvolvimento até os dias atuais, onde tal indústria se destaca
no cenário mundial. Também se realizou uma comparação da indústria nacional com o mercado internacional, os pontos fortes e
fracos e analisaremos a competitividade do Brasil frente a outros mercados do seguimento.

PALAVRAS-CHAVE: papel. celulose. crescimento econômico.
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INGRESSO DIGITAL
Gestão e Ciências Econômicas.
Danilo Allan de Assis – allankrator@bol.com.br.
Lucas Custodio Alexandrino – lukascustodio25@yahoo.com.br.
Christian Moralez Martins – moralezchristian@hotmail.com.

Orientadora: Penha Maria da Silva - penhamsilva@uiol.com.br.
Coorientador: Luiz Pinheiro Junior – lip.tutoresaf@gmail.com.
Etec de Vila Formosa - São Paulo.
O projeto se resume em uma solução organizacional e de segurança para a utilização, aquisição e controle da circulação de ingressos
de jogos e demais eventos que possam ocorrer em estádios de futebol que, mesmo quando gratuitos, necessitam de emissão de tickets através do CPF do responsável pela aquisição do mesmo, de maneira que se estabeleça maior segurança na questão de fraudes
em respeito ao cidadão, minimizando as práticas e descontroles prejudiciais à economia popular devido os ocorridos que vem a ser
o desrespeito a torcedores com a pratica de emissão descontroladas de tickets. Visando inibir a ação de cambistas, vimos a necessidade de elaborarmos um projeto que tem por finalidade um melhor controle desses tipos de eventos e que se proporcione maior
comodidade, praticidade e segurança tanto na compra como na utilização de ingressos, motivando as famílias parentes e amigos a
participarem de organização do complexo do evento. Propomos estas soluções através da implantação de um sistema de validação
de assinatura biométrica, onde o ingresso será transferido para o comprador através de sua digital, pois esta é intransferível e não
fraudável, atendendo a evolução tecnológica com a pratica da inclusão digital e colaboração para a diminuição da elaboração de
emissão do ingresso, contribuindo também para a preservação do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: sistema biométrico. ingresso. estádio. jogos.
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JOGOS EMPRESARIAIS
Gestão e Ciências Econômicas
André Ricardo Mendonça Moreira – andre.moreira13@etec.sp.gov.br

Orientadora: Juliana do Espírito S. R. Oliveira – juliana.oliveira166@etec.sp.gov.br
Etec Sales Gomes - Tatui
Hoje em dia existem diversos jogos empresariais para o nível universitário, porém a utilização dos mesmos no ensino técnico fará
com que o aluno desenvolva a visão de mercado, estratégia e o felling necessários a todo empreendedor. Através de uma competição, o projeto “Jogos Empresariais Sales Gomes” tem como objetivo, além da fixação do conhecimento adquirido em sala de
aula, também estimular o espírito empreendedor, desenvolver a capacitação gerencial em pequenos e médios negócios, possibilitar
aos participantes experiências simuladas na gerencia de uma empresa, desenvolver habilidades de trabalho em equipe, difundir
conceitos sobre ética, competitividade e disseminar a cultura empreendedora em estudantes do curso técnico de administração da
Etec Sales Gomes. O Jogo utilizará um simulador de empresas, composta por cinco rodadas, onde em cada uma, as equipes terão
de tomar e enviar decisões e receber os resultados para se habilitarem a participar das rodadas seguintes. Utilizando planilhas de
Excel 2007® para gerenciamento, essas equipes serão informadas através de um e-mail e um blog (onde estarão disponíveis todas as
regras, status das rodadas e resultados), pois serão responsáveis pelo acompanhamento diário. Com o projeto esperamos uma maior
participação e interação dos alunos, e que esse projeto seja aproveitado para os anos seguintes na Etec.

PALAVRAS-CHAVE: simulador de empresas. empreendedorismo. jogos.
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LABORATÓRIO MÓVEL DE LOGÍSTICA
Gestão e Ciências Econômicas
Fábio Roberto Cuppedei – fabiocuppedei@yahoo.com.br
Jonata Pinheiro Alves – jonatapinheiro@yahoo.com.com
Maiara Oliveira Ferreira – maiaradia27@gmail.com

Orientador: Julio Cesar Camillo – julio.camilo@etec.sp.gov.br
Coorientador: Hencrer Gonçalves da Silva – prof.hencrer@gmail.com
Etec Angelo Cavalheiro – Serrana
As escolas apresentam de modo geral, um aumento nas dificuldades em relação ao confronto entre teoria e prática. Sabe-se que
itens como capacitação, comprometimento e satisfação é uma grande meta a alcançar, tanto para os formadores de opinião, quanto
aos discentes, onde um dos principais resultados esperados se dá ao ingressar em um mercado profissional após sua formação
técnica em meio a uma enorme competitividade. Contudo, o foco principal deste projeto é trabalhar metodologias de ensino com
base em recursos práticos, disponibilizando aos alunos, uma forma mais aproximada da realidade, permitindo por meio de um
laboratório móvel, simulações no contexto das diversas situações encontradas nos modais de transporte, como por exemplo, fazê-lo
montar e compreender uma rota. O objetivo deste trabalho é trazer soluções ao problema da falta de interação do aluno com a
prática, ajudar e possibilitar alunos com baixo rendimento teórico atingir resultados suficientes para aprovação de conteúdos, trazer
referências aos envolvidos para desenvolvimentos de novos estudos e ainda estimular o aprendizado do aluno e o respeito e o interesse ao assunto abordado pelo professor. Sendo assim, formações nos cursos técnicos ganharam melhorias significativas no quesito
de bons cidadãos e profissionais futuros mais seguros e comprometidos ao desenvolvimento de nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: prática no ensino. inclusão. capacitação.
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LOJA CONCEITO – BOUTIQUE BAIÃO
Gestão e Ciências Econômicas
Amanda Malaquias Barbero – amandambarbero@gmail.com
Janaína Teixeira de Souza – janainahello@hotmail.com
Jéssica Teixeira de Souza – jessicataylorts@hotmail.com

Orientador: Cláudio Roberto de O. Arcanjo – claudio.horacioaugusto@yahoo.com.br
Coorientadora: Aida Cristina Correia - aidacorreia@ig.com.br
Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira – Ext Profª Carmosina Monteiro Vianna
Maior poder aquisitivo, consumidores mais conscientes e exigentes com o que levarão para casa tem feito com que as empresas
reformulem as suas operações para atender essa nova demanda. Apostar em uma loja-conceito com atendimento diferenciado,
produtos com maior apelo, qualidade, e atendimento digno das melhores butiques do País pode ser um diferencial competitivo para
se manter no mercado. A boutique Baião tem a finalidade de oferecer itens exclusivos inspirados na obra de Luiz Gonzaga, possibilitando ao público uma interação maior com a sua obra. Realizaram-se pesquisas em livros e sites especializados para conhecimento
da obra de Luiz Gonzaga e para o desenvolvimento do mix de produtos, trazendo referências das letras das músicas. O planejamento
da loja conta com um acervo de imagens e espaço para a realização de workshops sobre música, arte e interesses em geral, proporcionando ao público uma experiência e uma imersão na obra do compositor. A criação de uma loja conceito totalmente inspirada
na obra de Luiz Gonzaga, viabiliza a venda para um público que busca presentes exclusivos e personalizados e também propaga
a cultura do nosso país. A ideia é oferecer nos pontos de venda serviços como atendimento diferenciado, decoração chamativa e
música ambiente para atrair novos clientes.

PALAVRAS-CHAVE: Luiz Gonzaga. loja conceito. atendimento diferenciado.
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MAQUETE – UMA AULA EM LOGÍSTICA
Gestão e Ciências Econômicas
Álvaro Yukinori Miyashiro – alvaro.miyashiro@gmail.com
Leandro José da Silva – leandro_js10@hotmail.com
Priscila Conceição Cugler – pry.kugler@gmail.com

Orientador: Jean Simões Peixoto – jean_adm@hotmail.com
Coorientador: André Luis da Silva Mendes - amendespbe@hotmail.com
Etec de Itanhaém – Ext. Peruíbe
O curso de Logística em Peruíbe tem uma carência em aulas práticas e este projeto tem como finalidade estudar os equipamentos de
movimentação de materiais de forma prática, com a criação de maquetes. O grupo foi designado a fazer as maquetes dos seguintes
equipamentos de movimentação de materiais: esteiras de roletes e pontes rolantes. A partir disso deu-se o desenvolvimento das
maquetes que seriam apresentadas na Feira Tecnológica da própria ETEC de Peruíbe, a SEMATEC. Inicialmente foi necessária pesquisa bibliográfica a fim de embasar o desenvolvimento do projeto, já que nem todos integrantes tinham uma noção exata de como
esses materiais funcionavam. Essa dificuldade foi percebida por todos os grupos e isso motivou o desenvolvimento de maquetes
com medidas proporcionais às verdadeiras, a fim de compor posteriormente o Laboratório de Logística da Etec, facilitando o desenvolvimento desse conteúdo às demais turmas do curso Técnico em Logística. O objetivo deste projeto é servir como ferramenta
de auxílio extra para que os futuros alunos da Etec possam entender como funcionam dois dos vários materiais de movimentação
existentes e assim contribuir com o aprendizado mais detalhado para que possam estar entrando no mercado de trabalho. Para
a confecção das maquetes necessitou-se de um conhecimento extra em escala e elétrica, além de habilidades em montagem e
desmontagem de equipamentos. O processo de criação das maquetes foi bastante tumultuado já que se desenvolveram diversos
protótipos, até chegar ao produto final, porém o resultado surpreendeu não só a equipe como também os professores do curso e
visitantes da SEMATEC realizada em novembro de 2011, no Centro de Convenções de Peruíbe.

PALAVRAS-CHAVE: logística. pontes rolantes. esteiras de roletes. maquetes. movimentação
de materiais.
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MODA SUSTENTÁVEL
Gestão e Ciências Econômicas
Janaina de Fátima Oliveira – janainafoliveira_@hotmail.com
Mariane Ribeiro dos Santos – mariiane_rs@hotmail.com
Thais Araújo Santos – thais.santos202@etec.sp.gov.br

Orientadora: Márcia Cristina Gomes – marcia.silva@etec.sp.gov.br
Coorientador: Ércio Florentino – ercioflorentino@terra.com.br
Etec de São José dos Campos – São José dos Campos
Vive-se hoje em um mundo globalizado, sofrendo as consequências de um crescimento desestruturado do consumismo, em que as
pessoas começaram a ver no produto seu valor social, e não sua utilidade, qualidade e consequências. Para elas, de onde vem ou
para onde vai não tem importância, afinal sua preocupação está no que a sociedade e a mídia consideram moda e estilo. O projeto
“Moda Sustentável” viabiliza a criação de métodos sustentáveis nas ações do dia-a-dia, como no caso das vestimentas cotidianas.
Tem como objetivo demonstrar que a moda também pode contribuir com a sustentabilidade do Planeta através do desenvolvimento de roupas modernas, elegantes e ecologicamente corretas para mulheres, por serem as maiores consumidoras no ramo da moda.
Realizou-se um estudo sobre sustentabilidade e que materiais e meios podem ser utilizados para não afetar o meio ambiente.
Pode-se citar o tecido de algodão orgânico, tingimento por pigmentação natural, sacolas recicláveis, materiais biodegradáveis na
possível fabricação de um produto ecológico. Além do produto físico, o projeto abrangeu o planejamento de uma estrutura lojista
ou industrial (confecção) trabalhada de forma ecologicamente correta, ou seja, o teto do ambiente será disposto com vidraças para
uma circulação de luz, grande parte da energia será abastecida pelos tetos solares, os materiais desnecessários serão reutilizados
para menores desperdícios, a água da chuva será reaproveitada para usos cotidianos. Espera-se que o desenvolvimento deste projeto venha a obter a conscientização da sociedade com atitudes simples e sustentáveis. Concluiu-se que é possível estar bem vestida
com qualidade e sustentavelmente correta, contribuindo com o meio ambiente através do desenvolvimento de roupas modernas,
elegantes e com tecidos ecológicos.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. meio ambiente. algodão orgânico. moda sustentável.
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NICHO INEXPLORADO EM POTENCIAL:
TERCEIRA IDADE
Gestão e Ciências Econômicas
Felipe Gonçalves – felipedapp_13@hotmail.com

Orientadora: Luzia Dizulina Salla – luziasalla@yahoo.com.br
Coorientadora: Roberta Ducci Popi - roberta_popi@hotmail.com
Etec de Ibitinga – Ibitinga-SP
É fundamental que o mercado empreendedor brasileiro, tenha uma visão estratégia de negócio e identifique seu nicho de mercado para atuar. Trabalhar com o público da terceira idade, atualmente tem sido uma opção pouco explorada, porém amplamente
estratégica, uma vez que este público apresenta necessidades de atendimentos diferenciados, se vestem, andam e vão a lugares
diferentes, ou seja, devem ser tratados de uma maneira especial. O número de pessoas que estão vivendo a terceira idade é muito
alto e estes números devem crescer ainda mais nos próximos anos, contudo este público busca a cada dia mais sua constante
satisfação. O projeto tem como objetivo demonstrar um nicho inexplorado através do desenvolvimento de uma loja de vestuário-modelo para mulheres da terceira idade. Também deve atender as necessidades de vestuário desse público, com produtos que irão
satisfazê-las. Para a realização do projeto inicialmente identificou-se esse nicho de mercado pouco explorado, sendo definidas como
segmento, mulheres entre 60 e 80 anos das classes A e B. Em seguida realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o assunto, realização
de entrevistas com pessoas da terceira idade. Com os dados adquiridos fez-se necessário elaborar o planejamento estratégico e
desenvolvimento da empresa modelo. Com o desenvolvimento da empresa modelo ficou visível a possibilidade de trabalhar as
necessidades deste público alvo, e de se explorar este segmento.

PALAVRAS-CHAVE: terceira idade. vestuário-modelo. planejamento estratégico. nicho
inexplorado .
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NOVO RUMO: TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIRO
Gestão e Ciências Econômicas
Caroline Pereira Silva – x_caarol@hotmail.com
Lilian Ribeiro dos Santos Martins – liih.r@hotmail.com
Sérgio Leandro Romero Bernardo – sergioro.mero@hotmail.com

Orientadora: Margaret Sanches Bonilha – margaretbonilha@hotmail.com
Coorientador: Paulo Augusto de Castro Vicente – paulvicent@hotmail.com
Etec de Cubatão – Cubatão
Atualmente devido à falta de opção, o transporte utilizado na Baixada Santista não oferece um meio seguro e eficiente. São vários os
fatores, entre eles pode-se mencionar: ônibus insuficientes para a capacidade de pessoas que utilizam este meio, um custo elevado
da passagem, muitos veículos circulando em horários de pico, entre outros. O Projeto Novo Rumo apresenta uma inovação para a
população local, ou seja, outro meio de locomoção mais rápido, menos poluente e mais econômico. Assim, este projeto é focado
em mostrar a viabilidade de implantação do modal hidroviário como opção de transporte. Sendo que o objetivo central é expor o
benefício que acarretará para a sociedade de algumas cidades litorâneas do Estado de São Paulo ao utilizar embarcações, estilo
catamarã, para trafegar por alguns rios da região e assim, locomover-se de uma cidade a outra com mais facilidade; e também
mostrar a diferença entre os modais hidroviário e o rodoviário - que atualmente é o mais utilizado – porém, não é o mais economicamente vantajoso e nem benéfico para o meio ambiente. No projeto Novo Rumo, a metodologia utilizada foi extraída de artigos
de jornais, referenciais bibliográficos e webgráficos, assim como, uma visita ao trajeto proposto, onde foi possível constatar fatores
relevantes para a viabilidade do mesmo. Igualmente, houve uma pesquisa de campo utilizando um questionário para demonstrar
em gráficos comparativos, a deficiência do transporte regional, gastos, tempo e falta de infraestrutura que os cidadãos têm com os
ônibus. Outra preocupação, foi a necessidade de sugerir algo que agredisse em menor escala o meio ambiente e, ao mesmo tempo,
proporcionasse benefícios à população. Atualmente a Baixada Santista está em desenvolvimento acelerado e o uso da hidrovia será
sem dúvida uma renovação na área do transporte urbano.

PALAVRAS-CHAVE: benefício. hidrovia. população.
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ORÇAMENTO DOMÉSTICO
Gestão e Ciências Econômicas
Anderson Roberto Ferreira – anderson.etec@gmail.com
Rita de Cássia Gracetti Martinez - etecsmrita@ig.com.br

Orientador: Anderson Roberto Ferreira – anderson.etec@gmail.com
Coorientadora: Rita de Cássia Gracetti Martinez - etecsmrita@ig.com.br
Etec São Mateus – São Paulo
Estima-se que grande parte da população não tem conhecimento de como administrar o seu orçamento familiar mensal e por
conta disso, muitas vezes não conseguem honrar seus compromissos, muito menos poupar e/ou aplicar seus recursos. Por meio de
pesquisas sobre administração da renda por parte das famílias, foi diagnosticado que 80% das famílias brasileiras não conseguem
chegar ao final do mês usando os recursos de sua renda oriunda do trabalho que realizam, sendo impelidas a utilizar o capital de
terceiros como o limite do banco, cartão de crédito e empréstimo pessoal. Este projeto consiste em orientar e fornecer informações
para a comunidade escolar sobre como administrar suas finanças por meio de um controle orçamentário fazendo uso de planilhas
eletrônicas. Com isso poderá haver um melhor controle dos recebimentos e pagamentos, ajudar na administração dos valores excedentes, em caso de renda maior que os compromissos, ou seja, quais as alternativas de aplicações financeiras para os recursos
excedentes que vão desde aplicação na caderneta de poupança até aplicação em ações debêntures, entre outros. Com a utilização
desse sistema, também poderá recorrer às alternativas de captação de recurso de capital de terceiros em caso de renda menor que os
compromissos, procurando escolher as opções que garantam taxas de juros mais amenas e prazos acessíveis para o pagamento desses compromissos, tais como, empréstimo aos bancos, financeiras, agiotas. Utilizando as planilhas eletrônicas, pretende-se orientar
e conscientizar a comunidade escolar de como gerenciar e administrar seus bens e capital de maneira organizada e inteligente
visando o controle equilibrado do orçamento doméstico.

PALAVRAS-CHAVE: renda. orçamento doméstico. controle orçamentário.
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PRÁTICAS E EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS
Gestão e Ciências Econômicas
Ivanildo José dos Santos – nidomaraca@hotmail.com
Roberto de Souza – betim.souza@hotmail.com
Willian Junior da Silva – Will.silva.jr@hotmail.com

Orientador: Alecsandro Michael de Andrade – alecsandro.andrade@etec.sp.gov.br
Etec Pedro D’Arcádia Neto - Assis
Ao longo de sua história evolutiva, o homem na busca permanente de sua perpetuação e dominação nos espaços, em especial sob
a orientação do acúmulo de bens e riquezas passou a imprimir um modelo totalmente insustentável junto ao ambiente. Contudo,
vale salientar que inicialmente as adversidades não se manifestaram de modo intenso, porém, com o decorrer dos tempos, estas
passaram a se fazer presentes e ganharam maior magnitude e poder de influência. Entende-se por sustentabilidade como o conjunto de práticas desenvolvidas pelo homem cujos princípios norteiam-se pelo equilíbrio ambiental, social e econômico. Situada
na região Oeste do estado de São Paulo, o município de Maracaí possui como principal prática econômica a agricultura de precisão,
com destaque ao cultivo da cana de açúcar. Por muito tempo, a cana foi vista pela maioria das pessoas como uma “vilã” das boas
práticas ambientais, e esta visão tem forte fundamento, uma vez que ao longo dos tempos poucas foram as ações que associaram
este cultivar aos preceitos da sustentabilidade. Assim, é nesta perspectiva que estes princípios podem e devem ser adotados em
todas as etapas do processo produtivo, indo desde a redução/proibição das queimadas, capacitação de pessoal e a introdução de
novas tecnologias. Os objetivos são de promover e incentivar o consumo e o desenvolvimento racional, reaproveitando, reinventando e pesquisando métodos e materiais sustentáveis, para promover a educação ambiental. Realizaram-se reuniões e pesquisas
mercadológicas, para aceitação do produto e apresentação pública, fizeram-se ajustes, revisão e reformatação. Concluindo, esse
projeto promove um olhar diferenciado aos produtos, materiais e ações cotidianas, no sentido de melhorar o seu gerenciamento, a
sua seleção, utilização, reaproveitamento e práticas.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. meio ambiente. reaproveitamento.
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SALA AMBIENTE TÉCNICO EM SECRETARIADO
Gestão e Ciências Econômicas
Conceição Aparecida Geraldina Alves – conciase@hotmail.com
Natalia de Cassia de Lima - nattymoranguinho@hotmail.com
Tamires Cristina Pereira de Oliveira - pereira-tamiris@bol.com.br

Orientadora: Myrian Lúcia Ruiz Castilho – prof.myrian@ig.com.br
Coorientadora: Luciana Cristina Leite – luciana.leite@etec.sp.gov.br
Etec Antonio Devisate – Marília
Os secretários atuais estão sempre bem informados sobre os acontecimentos do dia-a-dia da empresa, passando as informações
necessárias para os clientes. Nas empresas de grande porte, os secretários são considerados assessores, assistentes e atuam como
facilitadores nas atividades diárias onde a pro-atividade é um requisito básico. Participam de reuniões, dão sugestões, organizam
eventos, entre outras obrigações. Este trabalho tem como objetivo propor um espaço físico em um ambiente devidamente equipado
para a execução das atividades realizadas no Curso Técnico em Secretariado, identificando as aulas práticas como peça chave para
a formação dos alunos. Verificou-se a importância de um ambiente moderno e inovador para as atividades propostas nas bases
tecnológicas do curso, e assim, estimular o aluno para todas as atribuições que um Técnico em Secretariado deve realizar. A sala
ambiente também pode ser um elo de ligação outras Etecs e empresas por meio de parcerias e estágios para esse curso. Além de
pesquisas bibliográficas e questionários sobre a importância desse ambiente para o curso, confirmando a carência do mesmo na
instituição, foi criado uma maquete 2D com toda a estrutura da Sala Ambiente, por uma profissional na área de arquitetura, para
demonstrar que um ambiente de aula pode ser um diferencial para o curso. Este projeto foi aprovado para participar no Simpósio
Raízes, Retratos e Evolução dos 100 anos de Educação Profissional Pública no Estado de São Paulo 2011. Concluímos que é muito
importante transformar essa sala ambiente numa realidade, proporcionando assim, uma melhoria no processo ensino aprendizagem, mais moderno e atualizado.

PALAVRAS-CHAVE: secretariado. sala ambiente. inovação. tecnologia.
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SEMENTUCA: PAPEL SEMENTE feito de bitucas
Gestão e Ciências Econômicas
Alan de Melo Sobral – alanmelo16@gmail.com
Gabriel Anisio dos Prazeres – anisiogabriel@gmail.com
Vinícius Tadeu Aparecido Martins de Souza – viniciustaydel@yahoo.com.br

Orientadora: Taís Bisbocci – tais.bisbocci@ibest.com.br
Coorientador: Nilson José Mendonça Junior – nilsonprofetecs@yahoo.com.br
Etec de Heliópolis – São Paulo
A proposta do atual projeto surge mediante observação do atual cenário gerado após publicação da lei antifumo (Lei Estadual nº
13.541 de 07 de maio de 2009), uma vez que contribuiu para o aumento significativo de filtros de cigarros nas ruas, praças, rios
e lagos do Estado de São Paulo. Com isto causando problemas ambientais, como a poluição de cursos d’água, lençóis freáticos,
queimadas em matas, e, problemas sociais, como a propagação de enchentes, aumento de resíduos nos lixões, incêndios, entre
outros. A partir do reaproveitamento de aparas de papéis e filtros de cigarros usados, com sementes de plantas em sua composição
obteve-se o papel SEMENTUCA que se trata de um produto que agrega funções sócioecológicas. Este tipo de papel aproveita dois
grandes resíduos: filtros de cigarros usados, também conhecido como guimbas, bitucas e pontas, e, papéis offset, que é o segundo
maior resíduo encontrado no âmbito domiciliar e o primeiro no comercial. Após coletados, estes materiais são empregados em
um processo de reciclagem, método simples e artesanal, e ao final se obtém um produto de qualidade que pode ser aplicado para
inúmeros fins, como: papéis para impressão, convites, crachás, blocos de nota, tags para roupas. Produtos estes que, reciclados e
agregados as sementes de plantas, mesmo após o uso e posterior descarte, e ou plantio ao entrar em contato com o solo germinam,
dando espaço a uma linda planta, que tem grande importância para a vida humana, além de ajudar o planeta, trazendo a missão
de consciência ecologia na população.

PALAVRAS-CHAVE: reciclagem. filtros de cigarros. aparas de papel. papel semente.
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SOFTWARE PARA SISTEMA ÚNICO DE CONTROLE DE VACINAS
Gestão e Ciências Econômicas
Andressa Lorena da Silva – dessamj@hotmail.com
Antonio Felipe Rocha Alves – antoniofelipe_95@hotmail.com
Victor Camara Della Betta – vcdb.gst@hotmail.com

Orientadora: Débora Vicente de Oliveira – deboravicente@gmail.com
Coorientador: Maggayver Grecco – greco.etec@gmail.com
Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar – Franco da Rocha
Em meados do século XI iniciaram-se as buscas por métodos de prevenção de doenças. Desde então, um movimento referente às vacinas, tem se tornado crescente e presente, resultado da incessante procura pela eternidade. Hoje a vacinação é vista como essencial
à vida humana, desde o nascimento até a idade avançada. Após pesquisas realizadas, na região da Grande São Paulo, entre os meses
de outubro e novembro de 2011, com pacientes e funcionários de Unidades Básicas de Saúde (UBS), percebeu-se a necessidade do
desenvolvimento de um software que facilitasse uma melhor gestão e controle, bem como amenizasse dificuldades encontradas.
Pode-se mencionar entre elas: a precariedade no armazenamento, duplicidade de informações, e até mesmo a ausência de informações, gerando falta de disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados. Tais fatores implicam em um sistema atual frágil,
inseguro e ineficiente, situação que ocorre devido à inexistência na unificação do gerenciamento das informações dos pacientes, já
que o controle de vacinas é feito em cartões individuais, localizados em postos específicos. Tal situação gera duplicidade de informações e medicamentos, caso as mesmas vacinas sejam aplicadas em diferentes UBS e novos cartões sejam gerados. Este fato pode
resultar no aparecimento de alergias e/ou complicações na saúde do paciente. Por serem preenchidas manualmente, as carteirinhas
também podem conter dados inconsistentes ou ilegíveis, devido ao fator falha humana. Com o objetivo de auxiliar na organização
e gerenciamento administrativo das rotinas envolvidas no processo de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), este projeto foi
elaborado e propõe a unificação e informatização do processo de vacinação dos municípios. As regras de engenharia e implementação de software, com armazenamento seguro de informações foram atendidas. O sistema obteve parecer positivo das autoridades
locais, e proporcionou crescimento intelectual, aprendizado e sensação de dever cumprido junto à sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: software. unificação. controle. vacinas.
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL:
MARKETING X COMPROMISSO
Gestão e Ciências Econômicas
Natália Naumann - natalia_naumann@hotmail.com
Gabriela Inácio – gabriela.inacio00@hotmail.com
Isadora Lopes – isadora_2010ap@hotmail.com

Orientadora: Patricia de O. Forestieri Della Croce – patriciaforestieri@gmail.com
Etec Hortolândia - Hortolândia
Hoje as empresas que apostam na união de sustentabilidade e marketing têm em mãos a chave para o sucesso, já que hoje não se
fala em outra coisa. Mas a questão que permanece é se realmente fazem mais do que falam. A expansão na cidade de Hortolândia
faz com que empresas do mundo todo venham conhecer e se instalar aqui, trazendo vários benefícios a população além de se autobeneficiar. Mas não se sabe ao certo se as empresas de Hortolândia estão colocando seus projetos sustentáveis em pratica ou se até
mesmo possuem projetos, se o compromisso é com a sociedade ou apenas jogada de marketing, visando o lucro. Trazer informações
sobre as ações sustentáveis que as empresas realizam é o objetivo desse trabalho. Para isso, realizado pesquisas e leitura de artigos;
reuniões com pessoas especializadas e com moradores da região. Utilizaram-se fotos como meio de registros e visita á empresas.
Durante o desenvolvimento do projeto relacionou-se as práticas sustentáveis que as empresas estão cumprindo, já que são as que
mais poluem o ambiente. Quando esses são projetos colocados em ação, percebe-se que conseguem amenizar os danos causados
ao ambiente e auxiliam na conscientização ecológica dos habitantes da região. Após esses dados concluiu-se que grande parte das
empresas de Hortolândia possuem projetos de sustentabilidade ativos, porém a população não tem conhecimento sobre estes.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade empresarial. Hortolândia. ações sustentáveis.
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VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
Gestão e Ciências Econômicas
André Luis de Souza - andre.processos@caoll.com.br
Elizangela Andion Silva do Carmo - gigiandion2@gmail.com
Mateus da Costa Luz - mateus.lennon@gmail.com

Orientador: Valter da Silva - valterdss@uol.com.br
Etec São José dos Campos – São José dos Campos
Apresenta-se o projeto, as vantagens da utilização da contabilidade ambiental, cuja finalidade é mostrar às organizações que é
possível obter crescimento econômico juntamente com o desenvolvimento sustentável das organizações. As preocupações com o
meio ambiente são crescentes em todas as partes do mundo, a escassez de recursos naturais e a degradação da natureza despertam
a consciência ecológica na sociedade, no governo e nas empresas. Dentro do contexto atual, esse projeto visa registrar e mensurar
eventos econômicos relativos ao meio ambiente integrando-os à empresa, trazendo vantagens competitivas em um ciclo de lucros sustentáveis a médio e longo prazo, mostrando sua importância como instrumento, para promover o crescimento econômico
juntamente com o desenvolvimento sustentável. Contato feito com Contabilistas e pesquisas realizadas na internet mostraram a
dificuldade de entendimento e total desconhecimento do tema Contabilidade Ambiental assim como a falta de material disponível
para pesquisa, desta forma, buscou-se elaborar um trabalho informativo, no sentido de auxiliar a divulgação e incentivar outras
pesquisas sobre o assunto, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo contador desempenha um papel fundamental na modernização e internacionalização da economia. Espera-se com o desenvolvimento deste projeto que os profissionais em geral, além de toda
sociedade possam compreender a aplicar em seu dia a dia todas as vantagens que a Contabilidade Ambiental pode proporcionar e
mostrar que é possível o desenvolvimento consciente. O tema objetiva despertar o interesse e proporcionar a ampliação da pesquisa
pelas diversas formas de preservação e conservação ambiental que podem ser realizadas nas organizações. A gestão ambiental nas
organizações não irá resolver os problemas globais, mas graças à sua capacidade de fornecer informações confiáveis, pode alertar os
vários atores sociais para a gravidade do problema vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções gerais, e não somente
financeiras e econômicas.

PALAVRAS-CHAVE: meio-ambiente. contabilidade. contabilidade-ambiental. benefícios.
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VIDRAX – LOGÍSTICA REVERSA EM BENEFÍCIO
DAS COMUNIDADES
Gestão e Ciências Econômicas
Herbert Célio Alves dos Santos – herbertprosurf@hotmail.com
Karen Teles Silva - kakauka23@hotmail.com
Vagner Ricardo Braz – vagnerrotsac@hotmail.it

Orientadora: Juanita Trigo Nasser – nita.turismo@hotmail.com
Coorientadora: Veridiane Christine Soares Mendes
Etec Itanhaém – Ext. Peruibe
A Logística Reversa é o tema do momento, já que a questão ambiental está em voga. Assim, na ETEC de Peruíbe foi proposto o desafio da simulação de um processo produtivo com o óleo reutilizado. Isso porque a utilização de produtos reciclados vem crescendo em
todo o mundo, trazendo custos reduzidos nos processos produtivos, fazendo do mundo um lugar sustentável O projeto teve como
objetivo desenvolver práticas logísticas na produção com óleo de cozinha usado, além de criar opção para a reutilização desse óleo,
minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e divulgar as ações da ETEC de Peruíbe em eventos abertos à comunidade. Foi
necessária inicialmente a realização de pesquisa bibliográfica e entrevistas a fim de se definir o produto a ser desenvolvido. Dessa
forma surgiu o VIDRAX- uma da massa para fixar vidros, na busca de encontrar uma forma de manter o óleo em produtos reciclados
por maior tempo. A matéria prima para desenvolver este produto foi o óleo reutilizado, gesso e água da chuva. Verificou-se que a
fabricação da massa para fixar vidros é totalmente viável por utilizar em sua composição produtos de baixo custo e não necessitar
de conhecimentos específicos ou mão de obra qualificada, além de ser uma oportunidade de gerar emprego e renda para o município de Peruíbe, porque segundo pesquisa realizada, toda massa para fixar vidro é oriunda da cidade de São Paulo. A simulação do
processo produtivo foi desenvolvida utilizando-se alguns conceitos do primeiro módulo do curso Técnico em Logística, tais como:
Plano de Negócios, levantamento de despesas, custos, preço de venda, layout, marketing e linguagem técnica. A massa para vidros
–Vidrax, foi apresentada na Semana do Meio Ambiente e divulgou as ações da ETEC de Peruíbe à comunidade local ,tendo sido um
grande diferencial no evento.

PALAVRAS-CHAVE: logística reversa. reaproveitamento do óleo. processo produtivo.
subprodutos.
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Categoria 3
Projetos das Escolas Técnicas
Ciências Biológicas e Agrárias: projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima,
meio ambiente, energia, agricultura, pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros, climatologia, mineralogia, geologia, oceanografia, gerenciamento de ecossistemas, gerenciamento de recursos terrestres, hídricos e florestais, gerenciamento de resíduos e reciclagem, política
ambiental e legislação ambiental, educação ambiental, poluição e qualidade do ar, poluição e
qualidade da água, contaminação e qualidade do solo, toxicologia ambiental entre outros.

ACESSIBILIDADE EM TRILHAS PARA DEFICIENTES VISUAIS
Ciências Biológicas e Agrárias
Carlos Henrique Peres de Oliveira – carlinhoss.e@ibest.com.br
Patrícia Moraes de Oliveira – patriciamoraes2009@bol.com.br
Paulo Schimidt Junior – schimidteco@hotmail.com

Orientadora: Ana Paula de Oliveira Lopes – p.oliveira@ig.com.br
Etec de São Sebastião – São Sebastião
A acessibilidade tem sido muito discutida ao longo dos anos, porém, ainda há pouca preocupação quanto à adaptação do meio ambiente natural. Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de propor adaptações do meio natural para a inserção das pessoas com
deficiência visual. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados em campo dois questionários. Um foi aplicado aos visitantes do Parque Estadual Núcleo de Caraguatatuba, com o objetivo de diagnosticar os principais interesses quando o visitam. O segundo foi aplicado aos deficientes visuais que frequentam a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Caraguatatuba
(APONEC). A finalidade deste foi verificar o interesse dos deficientes visuais do município caso o parque fosse adaptado para recebê-los. Por meio desta pesquisa foi observado que existe uma carência nos métodos que possibilitam a inserção dos deficientes visuais
na prática de atividades realizadas no Parque Estadual da Serra do Mar-Núcleo de Caraguatatuba. Foi constatado em pesquisa feita
na APONEC, que existe um grande interesse por parte dos deficientes visuais de frequentar e interagir com o meio ambiente natural,
isso também ocorre por parte dos visitantes do parque que possuem parentes ou conhecidos com deficiência visual. A proposta de
adequação foi embasada em normas técnicas que já vem sendo aplicadas nos meios urbanos, entretanto, com algumas alterações
voltadas para adaptações de trilhas no ambiente natural, considerando que as questões paisagísticas do parque não poderiam ser
alteradas. É imprescindível para a segurança dos deficientes visuais a existência de pessoas capacitadas para conduzi-los no trajeto
das trilhas que os afastem dos riscos de acidentes ocasionados por quedas ou ataques de animais. Recomenda-se o treinamento dos
monitores do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo de Caraguatatuba para atender este grupo diferenciado de pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: adequações. trilhas. acessibilidade. deficiente visual.
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ALTERNATIVA ECOLOGICA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA
Ciências Biológicas e Agrárias
Edna Maria Brois - ednabrois@hotmail.com
Priscila Rocha Gonçalves - priscila28_goncalves@hotmail.com
Débora Amanda Costa de Lima - debora_limaa96@hotmail.com

Orientadora: Isabela Marega Rigolin - isabelarigolin@yahoo.com.br
Coorientador: Silvério Takao Hosomi - silveriohosomi@hotmail.com
Etec Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo – Presidente Prudente
O processo de degradação dos cursos d água tem-se tornado cada vez mais acentuado, sendo que os mesmos são utilizados tanto
para o abastecimento quanto para outros fins e que na maioria das vezes não possui o padrão de qualidade necessário para o seu
consumo. Assim, pode se utilizar alguns meios alternativos como os coagulantes obtidos através de vegetais, que possuem características de eliminação de partículas da água. Um dos coagulantes utilizados são os de extratos das sementes de Moringa (Moringa
oleifera LAM), que é uma planta nativa da Índia. Assim o projeto teve como objetivo realizar o levantamento da quantidade necessária de extrato de semente de Moringa (Moringa oleifera), para o processo de decantação de sedimentos presentes na água. O experimento foi conduzido em área da Etec Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo, localizada no município de Presidente Prudente/SP. O
município está localizado a 475 m de altitude em uma região de clima definido como Cwb - quente com inverno seco, verão chuvoso
e brando conforme classificação de Köppen. Foram coletadas 75 amostras de água de uma lagoa existente próximo a horta orgânica
da escola, essas amostras coletadas que foram divididas em 3 tratamentos com adição de três quantidades diferentes de extrato
de Moringa (15gr, 30gr e 45gr por litro) e 5 repetições. Os parâmetros analisados foram o pH, a condutividade e a comparação da
clarificação da água com o uso de Moringa e com o uso de outros clarificantes como sulfato de alumínio. As amostras coletadas
foram encaminhadas para o laboratório para serem analisadas e com o intuito de encontrar uma dosagem de extrato de moringa
que seja capaz de realizar a decantação de impurezas, para posteriormente definir uma dosagem de extrato para ser lançada na
lagoa visando à decantação das impurezas existentes nela.

PALAVRAS-CHAVE: degradação dos cursos d água. decantação. moringa.
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DO ROBALO
Centropomus parallelus
Ciências Biológicas e Agrárias
Nicholas Vieira de Sousa – nicholasvieira2011@gmail.com
Audrey Harumi Imasato – audreyharumi_imasato@hotmail.com
Cesar Custódio – cesarcustodio13@hotmail.com

Orientador: Sebastião Andriello Neto – nandriello@yahoo.com.br
Coorientadora: Elisandra Carina Amendola – elisandracarina@gmail.com
Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros – Iguape
Os robalos, pertencentes a Família Centropomidea, são peixes conhecidos em razão de vários fatores, tais como, a boa qualidade de
sua carne, elevado potencial comercial, alto valor de mercado e altíssimo consumo como fonte alimentar, entretanto, grande parte
de sua produção é originária da captura em ambientes naturais. O alto esforço pesqueiro está levando a estagnação dos estoques
naturais desta espécie, com indícios de sua extinção. Por ser uma espécie eurihalina, o robalo pode ser encontrado em águas continentais e marinhas, o que colabora para torná-lo uma espécie atraente para a aquicultura. Atualmente, são poucas as espécies
marinhas nativas cujas tecnologias de cultivo são dominadas em nosso país, tal conhecimento traria excelentes perspectivas às
comunidades litorâneas, inseridas nos ecossistemas estuarinos e marinhos e novas oportunidades aos piscicultores continentais.
O presente estudo pretende avaliar o desenvolvimento do Robalo Centropomus parallelus em tanques escavados de água doce,
acompanhar o desempenho zootécnico dos peixes quando em condição de confinamento em sistema semi-intensivo, utilizando
técnicas de cultivo convencionais, alimentação exógena, procura identificar os aspectos positivos da espécie e as dificuldades no
manejo e susceptibilidades. Os resultados obtidos disponibilizaram informações técnicas que irão subsidiar as premissas necessárias
para a elaboração de um pacote tecnológico de cultivo.

PALAVRAS-CHAVE: robalo. piscicultura. tanques escavados.ecossistemas estuarinos.
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BIOPLÁSTICO
Ciências Biológicas e Agrárias
Ana Caroline Veiga de Souza – aneichom@hotmail.com
Ediel Rocha de Sousa – ediel_a1212@hotmail.com
Mikael Caetani de Matos Castro – mikaell_mk@hotmail.com

Orientador: Altino Barbosa Júnior – altinobjunior@terra.com.br
Etec Coronel Raphael Brandão – Barretos
Os chamados “bioplásticos” oferecem ao mundo uma maneira de reduzir sua dependência do petróleo, e quase todos são biodegradáveis pelo menos em certa medida. O objetivo deste trabalho consiste em produzir plásticos biodegradáveis a partir da biomassa
de banana in natura, verde, em desenvolvimento. Os constituintes deste bioplásticos são produzidos a partir de plantas – banana,
linhaça e babosa - que exigem apenas terra e água para cultivo. Extratos destas plantas foram misturados com fluido gelatinoso
de linhaça e babosa que lhe conferiram melhor resistência e maleabilidade. Esse plástico é produzido com a mistura da massa da
banana verde, géis da babosa e linhaça, previamente cozidos, na proporção de 5:1:1, e que após resfriado, foi adicionado corantes e
resultou em um “polímero termo-fixo” de excelente resistência e durabilidade. Em análises preliminares constatou-se, por espectrometria de massa, que esse bioplástico tem sua forma polimérica devido à união de lignina e celulose, que conferiram maleabilidade
ao plástico. Posteriormente a reciclagem dos produtos obtidos foi testada e submetida a ensaios com terra e solos da região de
Barretos-SP e em, aproximadamente 180 dias, sua degradação foi completa gerando apenas produtos e elementos químicos que
serviram de adubos ao próprio solo do ensaio. Em termos de sustentabilidade e preservação ambiental, alguns subprodutos dessa
biomassa podem ser utilizados em preparações substituindo a farinha de trigo, ou até mesmo ser adicionada em sucos e vitaminas.
Outro aspecto importante seria a produção de sacolas plásticas com a biomassa, e que após sua utilização e descarte, poderia ser
depositada no meio ambiente e este geraria o próprio adubo orgânico para novas plantas. O preparo da biomassa de banana verde
é simples e pode ser feito em casa gerando recursos aos produtores e também ao meio ambiente, como um meio sustentável de
desenvolvimento econômico e de respeito ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: banana verde. biomassa. bioplásticos.
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA IRRIGAÇÃO
Ciências Biológicas e Agrárias
Hevelin Cristina Bezerra Júlio – hevelinpandora@hotmail.com
Laiani Mendes Silva – laimsil@hotmail.com
Raul David Siqueira Souza – raul.ecologia@gmail.com

Orientadora: Maria Luiza Roselli Carrera – malucarrera@uol.com.br
Etec de São Sebastião – São Sebastião
Captar água da chuva é uma técnica utilizada desde a antiguidade, sendo feita especialmente em regiões semiáridas, devido aos
longos períodos de estiagem. No passado a implantação desse tipo de sistema era principalmente por questões de sobrevivência do
que por questões ambientais. Esta prática foi se perdendo ao longo do tempo, devido aos avanços tecnológicos, posteriormente foi
resgatada. As pessoas começaram a dar mais importância a este tipo de assunto e perceberam que futuramente poderá haver falta
de água potável, além das vantagens econômicas. O projeto propôs a utilização de técnicas simples e sustentáveis de captação de
água da chuva por meio da implantação de um sistema de captação e armazenamento da água da chuva para irrigação na Etec de
São Sebastião. Do ponto de vista prático, a construção do sistema de captação e armazenamento de água da chuva, para usos múltiplos, mostrou-se plenamente viável na realidade considerada. A viabilidade foi confirmada no atendimento a duas importantes
demandas: custo e prazo, ou seja, o sistema pode ser implantado a baixo custo e em curto espaço de tempo. Diante disso, é possível
projetar bons cenários em termos de economia de água em tempos futuros. No caso da Etec, a água captada será utilizada basicamente, para a irrigação da horta, porém em outras situações, nos moldes do sistema desenvolvido, a economia de água poderia se
dar na lavagem de varandas, calçadas, carros, etc. Observou-se uma perspectiva que pode gerar maior conforto em menos tempo
quanto ao problema de escassez de água em nível local e, porque não, nos níveis regionais e globais.

PALAVRAS-CHAVE: captação. água da chuva. armazenamento. irrigação. recursos hídricos.
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CHUVEIRO ECOLÓGICO - DUCHA MAR
Ciências Biológicas e Agrárias
Natalia Lana Rodrigues – naty.lo@hotmail.com
Tais Lima Gandra da Silva – taisgandra@hotmail.com
Tânia Ricarda Oliveira Silva – tânia-ricarda@hotmail.com

Orientador: André Luis da Silva – aluisdasilva3@gmail.com
Etec de Mauá – Mauá
O cenário global se destaca por ser considerada a era da gestão ambiental e da sustentabilidade. A demanda de consumo de água
pelo homem moderno vem aumentando, sendo que apenas 2,5% (dois e meio por cento) da água do nosso planeta são doces. Por
decorrência, muito se discute e se questiona sobre alternativas no consumo sustentável desse recurso natural. O produto proporciona economia da água potável, sendo efetivamente viável no ponto de vista ecológico e econômico, pois não polui. O chuveiro de
praia ecológico consiste em um sistema de filtragem e tratamento da água das areias das praias, que retira o sal e permite o aproveitamento da água, tornando sua utilização consciente e ecologicamente correta. Além disso, sua instalação e funcionamento simples
proporcionam um imediato bem-estar para toda a família. O objetivo é apresentar e gerenciar toda a parte de gestão, incluindo a
ambiental, do chuveiro ecológico DUCHA MAR e contribuir para a conscientização para o desenvolvimento sustentável. Para a realização deste estudo, foi utilizada pesquisa exploratória, observacional, qualitativa e bibliográfica. Para a construção teórica foram
realizadas pesquisas em artigos científicos relevantes para o objeto de estudo, consulta em sites e livros, juntamente com trabalho
foi realizada demonstração do uso do produto nas praias do litoral paulista, tanto no bombeamento, como na filtragem da água e
pode-se observar que o produto foi bem aceito, criando-se indicador de qualidade e que atende as necessidades dos consumidores.
Como resultado, apresenta-se ao público um produto sustentável, conscientizando a todos quanto ao desperdício da água potável,
além de oferecer a população um produto capaz de agregar bem-estar, sendo viável economicamente. Portanto, a importância
deste produto é de caráter sustentável e merece real atenção em minimizar o desperdício da água potável, utilizando a água salgada
do mar e devolvendo-a para o mar sem poluí-lá.

PALAVRAS-CHAVE: água. ecológico. sustentabilidade.
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ECO-PISO
Ciências Biológicas e Agrárias
Carolina Matias de Araújo - cmahpeacs@hotmail.com
Lucas Gonçalves Leite - lucahleite@gmail.com

Orientadora: Sheila Marrinhas - sheilammarrinhas@hotmail.com
Coorientador: Jojomar Lucena - jojomar@pedreira.org
Etec Jucelino Kubitschek de Oliveira – Diadema
O Eco-Piso pode ser definido como o bom uso da energia das pessoas e tem como propósito ajudar o meio ambiente com a diminuição de criação de usinas. Para isso, será necessário utilizar a energia das pessoas que, com o sistema hidráulico, fará a geração de
energia. O Eco-Piso serve para abastecer pequenas coisas, como por exemplo, poste de luz, fachadas, evitando o máximo de destruição do meio ambiente. Como a busca por fontes alternativas e limpas de energia é uma preocupação cada vez mais imperante no
mundo vem crescendo a consciência entre os especialistas da área de que a solução do problema energético passa pela diversificação das fontes. Isso implica adotar como estratégia não mais a construção de grandes usinas, como Belo Monte, e sim de pequenas
centrais que gerem energia elétrica suficiente para pequenas comunidades. Nesta linha se enquadra o projeto. Um corredor gerador
de energia é uma pequena usina que transforma a energia que nós dispersamos ao caminhar em energia elétrica. Tecnologia semelhante há no Japão e Israel. A novidade que o trabalho propõe é utilizar um sistema hidráulico como captador da energia de nossas
pisadas. O Eco-Piso é a redução do consumo de energia através de uma energia renovável podendo vir de diferentes locais, como por
exemplo, o Sol e a chuva. O Eco-Piso funcionará a base da energia hidráulica, que usará água da chuva ou de outros locais, pois não
é necessária a troca dessa água, que ficará armazenada em um recipiente fechado que, com os passos das pessoas, se movimentará
e irá gerar a energia. Através de pesquisas sobre a energia hidráulica, o Eco-Piso será uma pequena usina onde a água que nele será
utilizada não afetará a natureza. Fará com que as próprias pessoas produzam sua energia no dia-a-dia através dos passos.

PALAVRAS-CHAVE: renovação. redução. baixo custo. inovação.

FETEPS • 2012
78

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TRILHAS DA MATA ATLÂNTICA
Ciências Biológicas e Agrárias
Andressa Ribeiro Santa Cruz – rsc.dessa@gmail.com
Beatriz Gonçalves de Souza Pinto – bea.gsp@gmail.com
Isabella Ataides Araujo – bellinha_703@hotmail.com

Orientador: André F. C. Vicente – vicente.afc@gmail.com
Coorientadora: Cleide Satiko Ito – cleideito@hotmail.com
Etec de Cubatão - Cubatão
O projeto Conexão Logística Verde tem o intuito de implantar a Educação Ambiental em trilhas da Mata Atlântica. Por ser considerada a principal área para a preservação ambiental, a forma como a Educação Ambiental deve ser abordada é muito importante.
Levando isso em consideração, o projeto propõe aos excursionistas um lazer consciente em um meio ecoturístico, podendo ser este a
trilha ecológica do Parque Ecológico do Perequê (Cubatão) ou a Prainha Branca (Guarujá). A ideia surgiu da fusão dos cursos Técnicos
de Meio Ambiente e de Logística da Etec de Cubatão, possibilitando a realização de um passeio previamente planejado e viabilizado,
o que diminui o risco de imprevistos indesejados, onde o interessado só se preocupa em adquirir conhecimento sobre os aspectos
da região a ser percorrida e sua devida importância, além de presenciar momentos de lazer. As trilhas contam com a orientação de
monitores que tem a principal função de estabelecer um canal de comunicação entre o local percorrido e o excursionista e anseia-se
que, com essa instrução, todos aqueles que participaram do projeto tenham seu senso crítico ambiental despertado, sentindo-se
então responsável pela situação ambiental atual e utilizando todos os conhecimentos e habilidades adquiridos em prol do Meio
Ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: mata atlântica. educação ambiental. trilhas ecológicas.
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EXTRAÇÃO DE TANINOS NATURAIS PARA O USO INDUSTRIAL
Ciências Biológicas e Agrárias
Antonio Sebastião Neto - ligia_mt@hotmail.com
André Luis Fracarolli da Silva - ligia_mt@hotmail.com
Higor José Bonato de Carvalho - ligia_mt@hotmail.com

Orientadora: Lígia Maria Trolezi - ligia_mt@hotmail.com
Etec de Fernandópolis - Fernandópolis
O tanino (grupo fenólico) é um composto químico natural encontrado em folhas e frutos, não maduros, tendo a principal função
de defesa contra insetos, que atacam as plantas (frutos e folhas). Os taninos são aplicados no tratamento de curtumes, efluentes,
indústria farmacêutica e tratamento de petróleo. O tanino utilizado no laboratório da Etec de Fernandópolis tem como objetivo
remover as impurezas contidas no caldo de cana, para análise de cor no caldo, com a intenção de substituir os coagulantes à base
de alumínio, que são mais caros e prejudicam o meio ambiente. É possível perceber que no tratamento de água, o tanino apresenta
uma remoção significante de impurezas, logo estão sendo testado em caldo de cana. Realizamos a extração do tanino em vários
produtos, sendo o que apresentou maior resultado foi o mamão. Para a extração, utilizamos vários solventes, sendo que a acetona
70% apresentou melhores resultados em quantidade de tanino extraído. Para conseguirmos a eficiência do tanino na coagulação,
serão realizadas análises de turbidez, utilizando os métodos de espectrofotometria, no qual no tratamento de água, apresentou
resultados satisfatórios. Na determinação da turbidez no caldo de cana, estão sendo analisados, sendo que ainda não foi possível
chegar ao resultado final, mais vale lembrar que na primeira aplicação, o caldo de cana, apresentou alteração na cor. Portanto,
concluímos que o tanino apresenta resultados favoráveis na coagulação, tanto na água quanto no caldo de cana, ressaltando que,
ainda está em fase de verificação da viabilidade do mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: tanino. coagulação. caldo. cana-de-açúcar.
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LOGÍSTICA DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Ciências Biológicas e Agrárias
Cláudio Roberto Vaz - crv_logistic@hotmail.com
Chrystiane Regina Alvarez - chrystalvarez@hotmail.com
Juliano Domingues – judomingues@live.com

Orientador: Evandro Soares Vicente - evandro.vicente@etec.sp.gov.br
Etec Prof. Fausto Mazzola – Avaré
A conexão entre consumo e meio ambiente é essencial, pois tudo o que consumimos, de uma forma ou de outra, provém de recursos
naturais ou através da utilização dos mesmos. O ato de consumir é intrínseco a natureza humana; consumir é fazer parte da cadeia
trófica e conseqüentemente significa depender da natureza. Nesse sentido, a multiplicação de novas tecnologias gera novas formas
de trabalho e em conseqüência novas formas de consumo. Esta cadeia, por sua vez, produz mudança na sociedade, no consumo e
na natureza, transformando, por fim, os objetos em bens de consumo e, paralelamente, a criação de novos problemas ambientais.
Assim, os problemas ambientais causados pelo homem decorreram, sobretudo, do modo como as sociedades se apropriaram, usaram, destinaram e transformaram os recursos naturais. Cabe a nossa geração, reverter os estragos causados por uma humanidade
consumista e sem nexo com a sua fonte primaria, ou seja, a natureza, natureza esta que devemos preservar em um todo, para que as
futuras gerações possam desfrutar de um mundo melhor do qual vivemos atualmente. Consumir e descartar com responsabilidade
produz um amanhã melhor do que hoje. Nesta esteira de consumo, a produção de resíduos aumenta na mesma proporção do consumo e este fato não são diferentes para os RSSS (Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde), mais especificamente, o medicamento
vencido. Propõe-se desta forma a logística de transporte para estes resíduos, na qual os fornecedores de medicamentos (farmácias
da rede pública municipal), município e consumidores devem ter sua parcela de responsabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: educação. direito à informação. consumo consciente. responsabilidade
socioambiental.
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LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMÉSTICO
Ciências Biológicas e Agrárias
Stefeni Rufato dos Santos - stefeni_rufato@hotmail.com
Débora Karina Dal’ Oca Vanzei - dekadaloca@hotmail.com
Vinícius Daniel Gatto - vinicius.gatto@hotmail.com

Orientador: Carlos Roberto Paiva - carlospv@paiva.pro.br
Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí
A conexão entre consumo e meio ambiente é essencial, pois tudo o que consumimos, de uma forma ou de outra, provém de recursos
naturais ou através da utilização dos mesmos. O ato de consumir é intrínseco a natureza humana; consumir é fazer parte da cadeia
trófica e consequentemente significa depender da natureza. Nesse sentido, a multiplicação de novas tecnologias gera novas formas
de trabalho e em consequência novas formas de consumo. Esta cadeia, por sua vez, produz mudança na sociedade, no consumo e
na natureza, transformando, por fim, os objetos em bens de consumo e, paralelamente, a criação de novos problemas ambientais.
Assim, os problemas ambientais causados pelo homem decorreram, sobretudo, do modo como as sociedades se apropriaram, usaram, destinaram e transformaram os recursos naturais. Cabe a nossa geração, reverter os estragos causados por uma humanidade
consumista e sem nexo com a sua fonte primaria, ou seja, a natureza, natureza esta que devemos preservar em um todo, para que as
futuras gerações possam desfrutar de um mundo melhor do qual vivemos atualmente. Consumir e descartar com responsabilidade
produz um amanhã melhor do que hoje. Nesta esteira de consumo, a produção de resíduos aumenta na mesma proporção do consumo e este fato não são diferentes para os RSSS (Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde), mais especificamente, o medicamento
vencido. Propõe-se desta forma a logística de transporte para estes resíduos, na qual os fornecedores de medicamentos (farmácias
da rede pública municipal), município e consumidores devem ter sua parcela de responsabilidade.

Palavras-chave: educação. direito à informação. consumo consciente.

FETEPS • 2012
82

NOVA FONTE NITROGENADA PARA FERTILIZAÇÃO DO SOLO
Ciências Biológicas e Agrárias
Andrea Lopes Urquiza Chaves - joana.felix@hotmail.com
Ângela Ferreira de Oliveira - joana.felix@hotmail.com
Letícia Ribeiro de Jesus - joana.felix@hotmail.com

Orientadora: Joana D’Arc Félix de Sousa - joana.felix@hotmail.com
Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior – Franca
O setor coureiro brasileiro é altamente expressivo e significativo em relação à economia nacional. O Brasil possui o maior rebanho
bovino comercial do mundo, sendo o 5o maior produtor mundial de couros, estando atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia, Índia
e Argentina. Nos curtumes, durante os processos de transformação de peles em couros (processos de ribeira e de curtimento), cerca
de 20% das matérias primas postas em operações são descartadas como resíduos, tanto junto com as águas residuárias como sob
a forma de resíduos sólidos. Como no Brasil todas as indústrias processadoras de peles utilizam sulfeto de sódio em seus processos
de ribeira; e aproximadamente 90% destas indústrias utilizam sais de cromo em seus processos de curtimento, os resíduos resultantes dos processos de ribeira (lodo de caleiro) e curtimento (lodo de cromo, serragens e aparas de wet-blue) são classificados em
resíduos classe I, por serem ricos, respectivamente, em sulfeto e em cromo (trivalente e hexavalente). Sendo assim, a destinação
desses resíduos é vista como nociva pela legislação ambiental. Atualmente o Brasil gera por dia cerca de 1.700 toneladas de lodo de
caleiro, 150 toneladas de lodo de cromo, 490 toneladas de serragens de wet-blue e 550 toneladas de aparas de wet-blue. Oferecer
uma destinação adequada aos resíduos provenientes dos curtumes é o objetivo desse projeto. O estudo indica as possibilidades
de reprocessamento das serragens e aparas de wet-blue em colágeno, e dos lodos de caleiro e de cromo em matéria orgânica
nitrogenada, ou seja, é possível obter novas fontes nitrogenadas para a fertilização dos solos, que ainda podem receber a adição
de elementos complementares como o fósforo e o potássio (NPK). As novas formulações apresentaram resultados promissores nas
culturas de arroz, café, cana de açúcar, milho e, principalmente, oferecem uma destinação nobre aos resíduos altamente agressivos
ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos classe I de curtumes. reprocessamento.
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POLUIÇÃO POR PELLETS
Ciências Biológicas e Agrárias
Alan Pereira Ramos – alansk007@hotmail.com
Marcio de Almeida Castilho – maclitoral@hotmail.com
Michaele dos Santos Madeira – michele_madeirass@hotmail.com

Orientador: Daniel Jung – daniel.jung@etec.sp.gov.br
Etec de São Sebastião – São Sebastião
Pellets são grânulos plásticos que possuem de 1mm a 5mm de diâmetro, e dependendo de sua composição química e finalidade,
apresentam várias formas e cores. São utilizados na indústria de plásticos, como matéria-prima, em forma de polímeros encontrados nas embalagens em geral. Chegam ao ambiente marinho por meio de diversas fontes, como transporte da matéria-prima para
a indústria e dejetos terrestres lançados nos oceanos ou em rios. Causam vários danos a fauna marinha, como contaminação química
e nos animais que os ingerem alterações hormonais. Essa contaminação chega aos seres humanos, que ao ingerirem esses organismos (peixes, mexilhões) contaminados, desenvolvem problemas hormonais como baixas produção de esperma. Este estudo visa investigar as ocorrências de pellets nas praias do Município de São Sebastião (Arrastão, Deserta, Guaeca e Praia Grande) relacionando
essas ocorrências com influência das correntes marítimas. Identificar cor e forma dos pellets encontrados para ser feita uma análise
da influência desses polímeros sobre o ambiente de praia. Para isso serão utilizados materiais para coleta e análise de condições
climáticas e marés. As coletas serão realizadas de 15 em 15 dias, na área de linha de deixa. Serão 03 pontos de coletas em toda a
extensão da praia, que terão mais 03 subpontos. As amostras encontradas nesses subpontos serão contadas e armazenadas em sacos plásticos identificados. Ao final das coletas, todas as amostras serão contabilizadas e posteriormente serão separadas por forma
e cor dos grânulos. Assim espera-se chamar a atenção para a problemática da poluição por pellets no Município de São Sebastião,
assim como identificar qual a influência das correntes de marés no transporte e ocorrências desses pellets nas praias do município.

PALAVRAS-CHAVE: pellets. problemática. contaminação. poluição.
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PRODUÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS
Ciências Biológicas e Agrárias
Adriano Texeira De Souza - adrianotexeira14@hotmail.com
João Eduardo Pereira Abaker - joao.abaker@hotmail.com
Lucas Ribeiro Godoi - china_godoi@hotmail.com

Orientador: Rafael Stábile - rafa.stabile@yahoo.com.br
Etec João Jorge Gerassaite – Penápolis
A produção de hortaliças orgânicas vem se destacando e crescendo ano a ano no Brasil. Nossa Etec vem desenvolvendo o cultivo e o
manejo da produção orgânica a mais de 10 anos, a qual sempre foi adquirida sementes oriundas de cultivos convencionais. Em 2008,
a regulamentação da lei da agricultura orgânica (lei 10.831/03) aprovou um prazo de cinco anos para obrigatoriedade do uso de
sementes oriundas do manejo orgânico e biodinâmico. Para a produção destas sementes utilizamos o método de produção mandala, que consiste em dispor os canteiros formados por círculos concêntricos. Desta forma queremos adquirir experiência e adaptação
para conseguirmos produzir nossas próprias sementes de hortaliças e sim chegar em 2014 tendo condições de cumprir a legislação.
A princípio foi realizada a escolha do local, realizando sua limpeza. O próximo passo foi à demarcação do circulo central que possui
1 metro de diâmetro e os demais círculos concêntricos de 1 metro de largura cada. No momento da realização da demarcação dos
círculos foi feito a incorporação de composto orgânico, calcário e gesso. As mudas foram produzidas na própria Etec, sendo utilizadas
sementes de alface (convencional) semeadas em bandejas. As mudas de alface foram transplantadas obedecendo a um espaçamento de 0,20 x 0,20 centímetros entre plantas. O plantio de rúcula e almeirão foi realizado diretamente no canteiro, obedecendo a
um espaçamento de 0,20 metros entre linhas e 0,05 metros entre plantas. No circulo central e nas bordas da mandala foi realizado
o plantio de espécies de plantas utilizadas para adubação verde (crotalaria, feijão guandu, girassol, soja perene) com o proposito
de promover a diversidade de espécies vegetais, insetos e demais organismos. Este projeto resultou a produção de sementes das
espécies cultivadas obtendo uma média de 300 gramas de sementes por espécie.

PALAVRAS-CHAVE: hortaliças orgânicas. sementes. mandala.
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PRODUÇÃO DE SEMENTES ORGÂNICAS DE MILHO E FEIJÃO
Ciências Biológicas e Agrárias
Angélica Aparecida Cordeiro Bicudo - angelica-bicudo6@etec.sp.gov.br
Luís Daniel Campos - luis.campos20@etec.sp.gov.br
Luís Carlos Galhoti do Amaral - luis.amaral11@etec.sp.gov.br

Orientador: Luiz Claudio Antonio Nogueira - lcanogueira@yahoo.com.br
Etec Dr. Dário Pacheco Pedroso - Taquarivaí
O modelo atual de agricultura chamada de convencional ou moderna, onde os produtos agroquímicos, maquinários pesados e sementes “melhoradas” ou geneticamente modificadas são empregados abusivamente, visando o exclusivamente o lucro e sem preocupação para o meio ambiente, vem inviabilizando a agricultura familiar, pelo alto custo de implantação dos projetos produtivos em
áreas cujo tamanho, nem sempre, torna-se viável. A utilização do modelo agroecológico depara-se com a dificuldade de obtenção
de sementes orgânicas, portanto, a produção destas dentro do modelo agroecológico apresenta-se como alternativa ao agricultor
familiar, diminuindo o custo de produção, sem agressão ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho é produzir sementes de milho
e feijão dentro do sistema orgânico e mostrar a viabilidade da semente orgânica para a Agricultura Familiar. Área experimental
utilizada foi de 500 m²; onde foi aplicação calcário, plantio de plantas recuperadoras de solo (aveia, crotalária, mucuna preta, nabo
forrageiro, trigo); corte das plantas recuperadoras de solo e estas foram deixadas sobre o solo para decomposição; plantio de milho
e feijão em sistema consorciado, utilizando composto orgânico no plantio e biofertilizantes para adubação de cobertura e controle
de fitopatógenos; colheita de feijão e do milho; plantio da Geração F1 do feijão e do milho; após a colheita plantio da Geração F2 do
feijão do milho; a adubação será realizada com biofertilizante enriquecido com micronutrientes (supermagro) e o controle fitossanitário com calda bordalesa e biofertilizante. Espera-se com o projeto a obtenção de sementes de milho e feijão livres de agroquímicos
e sua multiplicação em quantidade suficiente para doação a agricultores familiares de baixa renda da região. Formação de um banco
de germoplasma para atender a necessidade dos produtores familiares. Divulgação através de visitas técnicas e dia de campo dos
resultados obtidos e métodos utilizados para obtenção das sementes, como forma do produtor.

PALAVRAS-CHAVE: sementes orgânicas. biofertilizantes. agroecologia. agricultura familiar.
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REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS
Ciências Biológicas e Agrárias
Jhonatan Gomes Engel - jhow.engel@gmail.com
Kelvin Cuenca da Silva - coordenacaoquintadosol@gmail.com
Vitor Bezerra de Souza - coordenacaoquintadosol@gmail.com

Orientadora: Rosa Elena Gomes da Silva – rosaelenag@bol.com.br
Coorientador: Robson Fernando G. da Silva – coordenacaoquintadosol@gmail.com
Etec Prof. Aprígio Gonzaga - Classe Descentralizada CEU Quinta do Sol – São Paulo
A desinformação sobre o aproveitamento de alimentos e seus potenciais nutritivos gera desperdício de toneladas de alimentos.
Cerca de 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada devido às falhas no sistema de colheita, transporte, armazenagem
e comercialização. No Brasil, aproximadamente 70 mil toneladas de alimentos são jogadas no lixo diariamente. O reaproveitamento
de alimentos com utilização de casca, talo, folha, polpa e semente dos alimentos traz beneficio para o bolso e a saúde da população. A proposta é complementação de refeições, com o objetivo de reduzir custo, proporcionar preparo rápido, além de oferecer
paladar agradável. Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia. Significa usar os recursos disponíveis sem
desperdício, reciclar, respeitar a natureza e alimentar-se bem, com prazer e dignidade. Resultado qualitativo nutricional e diversificação são outros benefícios que proporciona a alimentação reaproveitada. Para aproveitar melhor os alimentos é preciso cuidar
da conservação, com o armazenamento em locais limpos e em temperaturas adequadas a cada tipo de alimento. Ter cuidado no
preparo, lavando bem os alimentos, não retirar cascas grossas e preparar apenas a quantidade necessária para a refeição da família.
O aproveitamento de sobras e aparas é recomendado desde que mantidas em condições seguras até o preparo. Com o objetivo de
analise aceitabilidade e de rejeição, propomos a exposição de alguns alimentos reaproveitados, avaliando o conhecimento sobre o
tema, preparo de alimentos, custo das receitas, escalas de aceitação e rejeição e identificação de ingredientes e nutrientes. Concluímos que as combinações diversificadas de alguns alimentos reaproveitados demonstram alto valor nutritivo, com redução de custos
e responsabilidade sócio ambiental, dependendo apenas de informações e instruções para o preparo.

PALAVRAS-CHAVE: alimento. reaproveitamento. saúde.
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RESÍDUO POLUENTE COMO SUPLEMENTAÇAO PARA ATLETAS
Ciências Biológicas e Agrárias
Beatriz Dias Barbieri – biadiasbarbieri@gmail.com
Thaís Paulino do Prado – thais_smeralda@hotmail.com
Victor de Oliveira Prudêncio – victor_op@live.com

Orientador: Daniel Scabello Lourenço – danielprofbio@hotmail.com
Etec Conselheiro Antônio Prado - Campinas
Uma nutrição correta é fundamental no desempenho físico de atletas. A obtenção desses nutrientes é feita, muitas vezes, através da
alimentação suplementar – fornecedora de alimentação superior à usual. Dentre esses componentes, as proteínas são importantes
por contribuírem, entre outros fatores, na redução do estresse oxidativo e da gordura do organismo, além de auxiliar na síntese proteica, função desempenhada pela rica presença de aminoácidos essenciais em sua estrutura (lisina, leucina e cistina, por exemplo)
e a presença de imunoglobulina G (IgG). Estes aminoácidos são constituintes das proteínas encontradas no soro do leite. Esse soro
é um resíduo produzido em grande quantidade durante o processo de fabricação do queijo tipo Minas Frescal. Ao ser descartado, o
soro do leite se torna um risco ambiental, devido à alta concentração de compostos orgânicos. Com base nestas questões, o projeto
busca o bioaproveitamento do lactossoro, ou seja, aproveitar os nutrientes presentes neste poluente como alternativa viável para
reduzir a poluição. O produto final destina-se à alimentação, portanto, a aceitação através de análises sensoriais e microbiológicas
é de fundamental importância, além do conhecimento adquirido sobre os benefícios da bebida enriquecida no organismo e sua
relação com a prática esportiva. Após higienização, em um liquidificador, é preparada a bebida base constituída por mel, beterraba,
maçã, tangerina e sal. Depois é adicionado a ela o soro láctico. A bebida é, então, homogeneizada. Com os testes de Kjedahl, Espectrofotometria e Biureto é possível realizar a identificação e quantificação de proteínas para comparação. Através dos resultados
obtidos, sabe-se que a bebida possui maior quantidade de proteínas e que estas são provenientes do soro do leite. Segundo dados
obtidos de pesquisas previamente realizadas sabe-se que um teor elevado de proteínas auxilia no desempenho físico dos atletas.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação suplementar. proteínas do soro do leite.
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REUTILIZAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE A
Ciências Biológicas e Agrárias
Karen Cristina Rodrigues Hessel - karenn_cristina@hotmail.com
Michel Goldoni de Arruda Pires - michelgpires@hotmail.com
Tiago Daffara Cavalheiro - daffara@itelefonica.com.br

Orientadora: Angela Capelari Renzano – angela.renzano@etec.sp.gov.br
Etec Sales Gomes – Tatuí
A construção civil é uma atividade que não pode parar de crescer, mas infelizmente não tem recebido a devida atenção referente
aos resíduos sólidos que esta produz. Pesquisas mostram que os resíduos da construção civil correspondem a 3% dos 30 bilhões de
toneladas mundiais de resíduos sólidos. O presente estudo tem por finalidade a redução do resíduo sólido classe A da construção
civil junto aos resíduos de isopor, através do emprego destes como matéria-prima básica na produção de um novo produto, o “Green
Brick”. Para que este projeto seja aplicável existe ainda, a necessidade de um planejamento sustentável. Diante disso, o novo produto
é aliado à ferramenta “Prever”. O Prever é a hipótese levantada, e o tijolo ecológico “Green Brick” é o produto originado pelo emprego
desta hipótese, buscando aplicar ao produto um caráter ambientalmente correto e socialmente aceito.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos. construção civil. planejamento sustentável.
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SABONETE TERAPÊUTICO
Ciências Biológicas e Agrárias
Gabriel Ribeiro Mesquita - gabriel_rib_mesquita@hotmail.com
Luana Maria Coscrato Melo - luanamariamelo@hotmail.com
Carolaine de Campos Batista - carolainecbatista@hotmail.com

Orientadora: Rosêndina de Almeida Pereira - rosendina860@hotmail.com
Coorientador: Luiz Fernando Souza de Medeiros - biologomedeiros@yahoo.com.br
Etec Laurindo Alves de Queiroz - Miguelópolis
As plantas sempre foram usadas pelos animais para curar seus males. Eles foram os primeiros a perceberem que alguns vegetais
poderiam curar. As plantas que tinham curas consideráveis foram descritas em vários lugares, como: cavernas, papiros, compêndios,
etc. Esses escritos tinham a forma como era usada a planta, desde chás até ungüentos e o formato da planta. As plantas medicinais
podem ser estudadas na forma de extratos (aquosos, etanólicos ou em outros solventes orgânicos) a fim de se investigar seu efeito
levando em consideração todas as suas substâncias presentes ou com intuito de se isolar e identificar seus princípios ativos, tais
componentes futuramente podem até vir a se tornar um fármaco. Possibilitar aos alunos e toda comunidade escolar informações
e conhecimentos sobre o cultivo orgânico e funções das plantas medicinais, como fatores terapêuticos, no qual o sabonete tem o
objetivo de tranqüilizar e relaxar as pessoas no banho, pelas substâncias encontradas no alecrim, erva cidreira, camomila, erva
doce. O projeto consistiu em: implantação do canteiro de plantas medicinais, identificação das plantas e substâncias que elas possuem por placas no canteiro e catalogação das mesmas, secagem das plantas usando recursos disponíveis na escola pelo curso
de agropecuária, sensibilização dos alunos e de toda comunidade escolar, por meio de palestras e a importância da flora, como
recurso terapêutico, preventivo e curativo. Através do Sabonete Terapêutico propõem que todos os alunos e a comunidade escolar,
valorizem e respeitem o poder curativo e preventivo das plantas medicinais, não substituindo as pelos remédios mais utilizando de
forma auxiliar e alternativa.

PALAVRAS-CHAVE: plantas medicinais. poder curativo. funções terapêuticas.
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SACOLAS ECOLÓGICAS
Ciências Biológicas e Agrárias
Amanda Tadeu Pereira- amandatpereira@hotmail.com
Leonardo Nehring- Leonardo_nehring@hotmail.com
Matheus Vinicius Sabino Barreto- Matheus_basquete_nba@hotmail.com

Orientador: Welton Francisco de Oliveira- welton_oliver29@hotmail.com
Coorientador: Edimar Batista de Oliveira- edimaroliver@yahoo.com.br
Etec Professora Nair Luccas Ribeiro - Teodoro Sampaio
As sacolinhas plásticas são largamente utilizadas em todas as cidades em número muito elevado de unidades por habitantes. Após
seu uso são descartadas de forma inadequada, podendo ser facilmente carregada pelo vento ampliando a sua área poluidora. Vários
são os fatores, a saber: obstruem bueiros atrapalhando o escoamento de agua fluviais; nos aterros sanitários, demoram muito tempo para se decompor, e entre seus resíduos está o gás metano, substância que agrava o aquecimento do planeta. Espera-se criar e
incentivar a utilização de sacolas retornáveis de pano, lona vinílica e outros materiais recicláveis que possam ser facilmente carregadas e desta forma favorecendo a proteção do meio ambiente e a conscientização dos problemas causados pelo uso inadequado das
sacolinhas. A primeira etapa é a troca de informação com discentes sobre impactos ambientais causados por ações antropológicas
como o descarte de sacolas plásticas. A confirmação dos impactos causados por sacolas plásticas foi reforçada pela visita ao aterro
sanitário na cidade Teodoro Sampaio com auxilio de técnicos em meio ambiente da Prefeitura. Ao final do projeto espera-se a
redução das sacolas plásticas, e também adquirir o habito de utilizar as sacolas ecológicas, a conscientização e ações colaborativas
com o meio ambiente; prevenção e manutenção da cidade de Teodoro Sampaio; redução dos lixos nas estradas vicinais e redução da
emissão de gás metano e outros poluentes pelo aterro de Teodoro Sampaio.

PALAVRAS-CHAVE: sacolas plásticas. meio ambiente. conscientização.
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SIMULADOR DE TERREMOTOS
Ciências Biológicas e Agrárias
Malena da Silva Saragon – malena_saragon@hotmail.com
Marcelo Ramalho Marconi – marcelo-marconi@hotmail.com
Luiz Messias dos Santos Graça – luizmessias@hotmail.com.br

Orientador: Murilo Sierro Dias Alves Faria – murilosierro@hotmail.com
Coorientador: Fabiano Donizete da Silva – fabidoni@bol.com.br
Etec Vargem Grande do Sul – Vargem Grande do Sul
O projeto Simulador de Terremotos foi elaborado com o intuito de reproduzir, em pequena escala, os efeitos de um terremoto.
Tal projeto surgiu em virtude dos últimos eventos sísmicos que acontecerem em vários lugares do planeta e que provocaram transformações intensas na paisagem e no dia-a-dia das pessoas. Também é uma maneira de demonstrar à população que alguns fenômenos da natureza, por mais catastróficos que sejam, acontecem independentes da interferência antrópica, como é o caso dos abalos sísmicos, cuja natureza está relacionada aos movimentos convectivos do magma no interior da Terra. Logo, o projeto Simulador
de Terremotos assume caráter de elemento constituinte do processo de ensino-aprendizagem na medida em que pretende demonstrar como seria um terremoto, em escala reduzida, e quais seriam as atitudes necessárias diante de tal fenômeno. Para alcançar tais
objetivos foi construído um equipamento protótipo que recria parte dos efeitos de um terremoto, a partir de duas bases de madeira
e ferro, sendo uma delas fixa e outra móvel que está ligada a um conjunto de mecanismos, inclusive um motor elétrico, fazendo
com que a base se movimente. Desta forma, espera-se que toda a comunidade envolvida tome conhecimento dos possíveis efeitos
de um evento sísmico em pequena escala e de como agir diante de tal fenômeno, minimizando os efeitos destrutivos provocados.

PALAVRAS-CHAVE: simulador. terremoto. ensino. aprendizagem.
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SISTEMA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS IMERSOS NA ÁGUA
Ciências Biológicas e Agrárias
Adilson Olea Lopes – adilsonolea2013@hotmail.com

Orientador: Yan Marcelo Donizeti de Paula Martins – yan.martins@etec.sp.gov.br
Etec de Aguaí – Aguaí
O problema da contaminação de corpos d’água por substâncias oleaginosas é antigo e por mais que a tecnologia avance no sentido
da prevenção, os desafios de exploração em lugares cada vez mais difíceis tornam a segurança pouco efetiva. Um bom exemplo foi
o fato ocorrido no golfo do México em abril de 2012, onde uma plataforma da petrolífera inglesa British Petroleum espalhou quase
um milhão de litros de óleo próximo ao litoral dos EUA. Além dos derramamentos de óleo em águas oceânicas é muito comum também os problemas com contaminação oleaginosa em rios, lagos e represas. Atentando para estes problemas surgiu a ideia de algo
que pudesse contribuir para solucionar o problema. Analisando as características do material (viscosidade) e observando como os
casos procedem foi pensado neste sistema. Após muitos testes mal sucedidos foi possível chegar ao protótipo que será apresentado
com o nome de “FILTERACQUABIO”. O “Filteracquabio” é um sistema que retira da água substancias oleaginosas através do contato
deste material pegajoso com um cilindro. Este cilindro se encontra envolvido por uma camada de espuma. Quando o sistema é
acionado o cilindro roda lentamente fazendo com que a espuma entre em contato com a água. Como a espuma é mais absorvente
que a água o óleo é levado até uma lamina que esprema a espuma jogando-o em um coletor. O “filteracquabio” desempenha uma
importante função ambiental; minimizando a presença de substâncias contaminantes e contribuindo para diminuição dos impactos
negativos ao meio ambiente aquático e para a revitalização dos recursos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente. remoção de resíduos da água. derramamento de óleo.
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SOFTWARE DESTINADO À IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO
Ciências Biológicas e Agrárias
Amanda Garbim Ceballos – amandagceballos@hotmail.com
Gisele Franzo – gisele_enfer@hotmail.com
Sebastião de Oliveira – altofalante@hotmail.com

Orientador: Murilo Mazzante Machado – mazzante.murilo@gmail.com
Coorientador: Alexandre Antonio Gonçalves – gonc.alexandre@gmail.com
Etec Profª Carmelina Barbosa – Dracena
O projeto apresenta um sistema automatizado de controle de irrigação por gotejamento para ser utilizado em áreas de cultivo. O núcleo deste sistema é representado por um software que gerenciará, através de um módulo eletrônico conectado a porta paralela do
computador (LPT), os procedimentos de abertura e fechamento dos registros de irrigação. Com este aplicativo espera-se atingir uma
maior eficiência da tecnologia utilizada, considerando o tipo de solo, a cultura a ser implantada e os recursos hídricos disponíveis.
Com isso teremos uma otimização dos recursos naturais com redução dos custos de produção a médio e longo prazo, resultando em
um produto de qualidade tendo como conseqüência maior retorno financeiro ao empresário rural. O projeto foi desenvolvido com
o apoio de conteúdos didáticos e audiovisuais, pesquisas de campo, observação e execução de trabalhos práticos, tanto no prédio
escolar, quanto nas áreas rurais, com levantamento de dados coletados em entrevistas com profissionais da área. Foram realizadas
atividades em sala de informática aplicando modelos, desenvolvendo o software e realizando exercícios práticos de resolução das
diferentes situações hipotéticas. Busca-se que o projeto de irrigação seja executado de acordo com o planejamento desenhado nas
etapas de implementação, com funcionamento adequado do software desenvolvido, o que permite o fornecimento e aplicação da
água de acordo com a necessidade hídrica da planta e solo. Desta forma podemos afirmar que a planta terá condições necessárias
para um pleno desenvolvimento vegetativo alcançando os índices satisfatórios de produtividade.

PALAVRAS-CHAVE: automatizado. culturas. gotejamento. irrigação. solos.
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TELHADO VERDE
Ciências Biológicas e Agrárias
Guilherme Pinto – guilhermesocorro@hotmail.com

Orientadora: Eliane Cristina Gallo Aquino – elianegallo@yahoo.com.br
Etec João Belarmino – Amparo
No intuito de diminuir o impacto ambiental advindo da construção civil, colocamos em proposta nesse trabalho de pesquisa o uso
de um telhado ecológico que tem por objetivo substituir o uso das telhas convencionais por vegetação. O telhado verde possui várias
funções ambientais, tais como manter um clima confortável, sequestrar o gás carbono da atmosfera e transformá-lo em oxigênio e
mineralizar a água da chuva, entre outros. Poderá atender a todos e em todos os lugares devido ao seu baixo custo e facilidade na
sua execução. A pesquisa adotou a revisão bibliográfica sobre o tema e a execução de um modelo de telhado verde para a análise
das suas vantagens, desvantagens e manutenção. Podemos concluir pelos ensaios realizados que a técnica do telhado verde é viável
para o meio ambiente e para a construção civil, demonstrando redução de mais de 60% em relação ao custo de um telhado convencional. Os resultados foram favoráveis também com relação ao conforto térmico-acústico e durabilidade, ainda retém uma grande
porcentagem da água da chuva em sua estrutura. Após a análise dos resultados, constatamos que o telhado verde pode ser uma alternativa para se construir sem agredir o meio ambiente e sem a necessidade de mão-de-obra especializada há a redução de custos.

PALAVRAS-CHAVE: telhado. conforto ambiental. construções sustentáveis.
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TRATAMENTO DE DEJETOS DA ZOOTECNIA DA ETEC 033
Ciências Biológicas e Agrárias
Augusto Mariano Tomaz de Oliveira - renata.silva206@etec.sp.gov.br
José Pereira da Silva Neto - renata.silva206@etec.sp.gov.br
Leonardo Antônio Rodrigues - renata.silva206@etec.sp.gov.br

Orientadora: Renata Pimentel da Silva - renata.silva206@etec.sp.gov.br
Etec Antonio Junqueira da Veiga – Igarapava
Em busca de práticas sustentáveis para melhoria das condições ambientais da Zootecnia, o projeto do biodigestor foi desenvolvido
para reduzir a produção dos poluentes, transformando os resíduos sólidos em adubação orgânica, através da fermentação anaeróbica de bactérias. O biodigestor tem seu objetivo principal a diminuição da emissão de gases liberados na atmosfera e a contaminação
de solos e afluentes. Para a realização de tal procedimento, há necessidade de materiais simples, como: tambor de metal (200L),
mangueira de gás, cano de polietileno (100mm), registro para saída de gás. E a partir destes, torna-se viável a construção do biodigestor que irá emitir o biogás e o biofertilizante. O biogás começa aparecer após 30 dias com um cheiro muito forte, para cada
40kg de esterco terá uma quantidade de 1,44m³. O biofertilizante gerado fica em forma líquida, essa forma líquida é retirada do
biodigestor e aplicada em plantas como adubo ou fertilizante. Contudo, para a Etec, o biodigestor é um aliado do meio ambiente
na minimização dos impactos gerados de degradação ambiental causado pelos dejetos suínos e bovinos e também, auxilia na
diminuição dos gastos com adubos químicos. Além de ser um instrumento inovador para os alunos nas aulas práticas ministradas
pelos professores dos cursos de Meio Ambiente, Agropecuária, Química, e para demonstração aos pequenos produtores rurais da
nossa região.

PALAVRAS-CHAVE: biogás. biodigestor. biofertilizante. dejetos. zootecnia.
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VASSOURA PET
Ciências Biológicas e Agrárias
Gabriel Alves - mfronteira@uol.com.br
Jefferson Abade - mfronteira@uol.com.br
Mariane Cesar Francisco - mfronteira@uol.com.br

Orientador: Murilo Luís Celeste Frontera - mfronteira@uol.com.br
Coorientador: Fabio Augusto Missura - fabio.missura@etec.sp.gov.br
Etec de São José do Rio Pardo – São José do Rio Pardo
O trabalho teve como ponto inicial, a própria cidade, que é margeada pelo Rio Pardo, onde grande quantidade de resíduo é encontrada, pela forma errada de descarte da população. Como uma garrafa plástica demora em média 450 anos para se decompor na
natureza e hoje se observa as conseqüências negativas decorrente de seu acumulo em terra e água. O projeto tem como objetivos
beneficiar o meio ambiente diminuindo o número de garrafas descartadas e desenvolver uma atividade empreendedora e potencialmente econômica. Para elaboração da vassoura, foram utilizadas: 20 garrafas de plástico pet (2 litros), cabo de vassoura,
tesoura, furador, arame, martelo e pregos. O procedimento: foi retirado o fundo da garrafa, cortando com o estilete obtendo-se um
funil longo, que foi cortado da parte do fundo em direção ao gargalo formando tirinhas de cerca de 0,5 cm. Logo após, foi retirado
o gargalo com a tesoura, repetindo tal procedimento em 18 peças. Deixe uma com o gargalo, assim as peças sem gargalo, deverão
uma a uma, encaixar-se por cima da peça com gargalo. Assim está pronta a base da vassoura. Depois corta-se a parte superior de
outra garrafa e encaixe por cima da base da vassoura que acabou de preparar, fazendo dois furos e encaixando o arame, que deve
ter atravessado todas as camadas de garrafas, puxando o arame até o outro lado e torcendo as pontas para arrematar. Para finalizar a
vassoura, fixe as peças com o auxílio de dois pregos. O tempo gasto na fabricação de uma “Vassoura Pet” foi em média de duas horas,
com um custo de R$ 1,00 por vassoura. É possível desenvolver um mundo moderno e sustentável, utilizando a criatividade para o
desenvolvimento de produtos, através da reutilização dos recursos retirados do meio ambiente, com baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE: garrafa pet. vassoura. criatividade. sustentável.
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Categoria 4
Projetos das Escolas Técnicas
Informática e ciências da computação: ferramentas da comunicação, sistemas
computacionais, sistemas operacionais, linguagem de programação, computação gráfica,
comunicação e redes entre outros.

AGROCITRUS SYSTEM - CONTROLE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Informática e Ciências da Computação
Alison Armelin da Silva – alison_armelin@hotmail.com
Cleiton Ap. Suzano Brussolo - cleitonsuzano@hotmail.com
Ulister Eduardo A. Souza- ulister@hotmail.com

Orientador: Marcelo Tadeu Boer– marcelotadeuboer@hotmail.com
Coorientador: Antonio Fiamenghi Neto – neto.fiamenghi@gmail.com
Etec de Fernandópolis – Fernandópolis
O Sistema Agrocitrus System - Controle de Produção Agrícola tem como característica informatizar o controle de produtividade de
fazendas voltadas para o agronegócio do ramo da citricultura, proporcionando ao agricultor um controle de toda produção, além
de administrar e gerenciar informações sobre o processo de preparação para produção (funcionário, máquinas, citrus entre outros)
e comercialização dos produtos cítricos produzidos tanto no varejo como no atacado. Foram realizadas várias visitas técnicas in
loco para coletas dos dados na identificação dos requisitos necessários para a implementação, assim como o reconhecimento dos
problemas existentes. A Linguagem de Modelagem Unifica (UML 2.0) e a Orientação a Objetos serviram de respaldo para a criação
da modelagem do Sistema Desktop, através da utilização dos seus principais diagramas de UML: Use-Case, Classes, Sequência e de
Transição de Estados. A linguagem empregada para a implementação do projeto foi ObjectPascal voltado para o ambiente Desktop.
Além disso, utilizamos o sistema gerenciador de banco de dados Firebird 2.0 e a IDE Delphi XE. A fase de teste é executada inúmeras
vezes em equipe, tendo como intuito o aprimoramento do projeto. O grupo trabalhou em conjunto em todas as etapas desde o
levantamento de informações, modelagem e implementação, facilitando o bom andamento do projeto e o aprimoramento dos
conceitos e habilidades adquiridas durante o curso Técnico em Informática.

PALAVRAS-CHAVE: agronegócio. citricultura. logística.
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ALARME CONTRA VAZAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO
Informática e Ciências da Computação
Peterson F. C. Senha – peterson.senha@gmail.com
José Fernando Roher – jf_roher@hotmail.com

Orientador: Vanderlei Gomes Gimenes - vanderlei@apemsc.com.br
Etec Paulino Botelho – São Carlos
O projeto tem como função evitar vazamento de gás fazendo com o mesmo seja controlado por nosso sistema de segurança. Constitui-se de um sensor monitorado por um microcontrolador utilizando a plataforma “Arduino”, que detecta o gás liquefeito através das
partes por milhão (PPM) presentes no ar. Quando o nível de gás presente no ar assumir um valor intolerável ao organismo humano
e que possa ocorrer um acidente fatal, dispara-se um alarme visual (lâmpada) e sonoro (cigarra) acusando esse fato. O objetivo é
manter um ambiente seguro contra vazamentos, possibilidade de explosão e danos aos organismos vivos e bens materiais. Utilizado
um sistema microcontrolado na plataforma “Arduino” (hardware e software), sendo que a versão do microcontrolador é o ARDUINO
MEGA 1280 e a versão do software 1.0. Também utilizado um sensor de gás obtido da Sparkfun. Como meio de comunicação entre
o usuário e o sistema, utilizado a rede Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth, permitindo o monitoramento do sistema de segurança. Este teste
foi realizado usando o celular com o sistema operacional Android. Como foi obtido resultados satisfatórios nos testes realizados em
laboratório, Concluiu-se que este projeto é viável e pode ser empregados em residências, prédios comercias e indústrias. Este projeto
apresenta um baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE: sensor de gás. plataforma arduino. microcontrolador.
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BIOCODE – CÓDIGO BIOMÉTRICO
Informática e Ciências da Computação
Lucas Anjos Santos – oargus@hotmail.com
Maryéli Cordeiro – maryelicordeiro@hotmail.com
Isabela Alves Coelho – bunnyfox123@hotmail.com

Orientador: Ronnie Marcos Rillo – ronnierillobr@yahoo.com.br
Etec de Araçatuba - Araçatuba
A ideia do BioCode foi trazer maior agilidade no controle de entrada e saída de pessoas na Etec de Araçatuba. O projeto “BioCode –
Código Biométrico” tem como objetivo principal, aumentar a segurança do patrimônio escolar e consequentemente a dos alunos,
além de implantar alguns recursos facilitando o trabalho da segurança escolar. O funcionamento do BioCode é muito rápido, conta
com um sistema de leitura biométrica, onde mostra em tempo real , o número de alunos ou de visitantes que entram e saem da Etec.
Na entrada da escola as pessoas, alunos, professores e visitantes, serão abordados para um cadastro, onde será capturado sua digital
e sua foto. As pessoas só terão acesso às dependências do prédio, após esse cadastro. O sistema dará algumas informações importantes para a direção e coordenação da escola que serão relatórios do histórico do fluxo de pessoas na escola. A partir desses relatórios
o administrador terá em suas mãos todos os acessos que houveram no período desejado. Também ficarão com um controle maior,
os dias e horários que os alunos precisam estar na escola, fora do seu período de aula, para de reposição de aulas ou trabalhos extraclasse. O professor ou coordenador podem agendar esses momentos e as informações de comparecimento e tempo de permanência
serão registrados. Todas essas informações estarão acessíveis às pessoas interessadas: direção, coordenação, secretaria e vigilância.

PALAVRAS-CHAVE: biometria. segurança institucional. controle escolar.
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CAF - CONSULTA, AGILIDADE E FACILIDADE
Informática e Ciências da Computação
Bruno Garcia - bruninhogarcia@hotmail.com
Douglas Gonçalves - douglas_goncalves92@hotmail.com
Matheus Alves - matheus.infolog@gmail.com

Orientador: Oswaldo Luiz Piquer Bertoli – oswaldolpb@itelefonica.com.br
Coorientador: Marcelo Batista Onuki – mbosvc@yahoo.com.br
Etec de Cubatão - Cubatão
O projeto denominado CAF - consulta, agilidade e facilidade, é um sistema que facilitará o gerenciamento da empresa, desde o
departamento de recursos humanos até o setor de estoque, permitindo o controle de cadastro de clientes, funcionários, produtos
e fornecedores. Este programa é muito eficaz e poderá revolucionar a forma de gestão de estabelecimentos comerciais. Todo o
procedimento será feito através de um dispositivo móvel tablet ou celular, com Sistema Operacional Android, que viabilizará o
processo de atendimento ao cliente. Primeiramente foram diagnosticadas as necessidades específicas do cliente (detalhes do produto e quantidade), a seguir o vendedor, através do sistema desenvolvido, dará prontamente um retorno sobre o item solicitado
com informações disponíveis no sistema. O objetivo principal deste projeto é informatizar e agilizar o atendimento, além de fidelizar o cliente com uma consulta completa sobre o produto solicitado. Para a execução deste trabalho, o grupo fez entrevistas com
empresários que não tinham seu comércio informatizado, pesquisas sobre o assunto em sites e livros específicos da área, além de
conversas com professores do curso de informática. Dessa forma a equipe conclui que este é um programa inovador, com grandes
chances de aceitabilidade no mercado por estar relacionado à utilização de dispositivos móveis e computação nas nuvens, temas
estes, relevantes na área tecnológica.

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento. consulta. agilidade.
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CARRINHO CONTROLADO POR WI-FI
Informática e Ciências da Computação
Pedro Ivo Cotrim Gonçalves – ivo_111@hotmail.com
Rafael Corradini da Cunha - rafacunhadini@hotmail.com
Tiago Sanches Franco - tiago_0321@hotmail.com

Orientador: Oseas Teles dos Santos – oseas.santos@etec.sp.gov.br
Coorientador: Luciano Sbragi Crecente – luciano.crecente@etec.sp.gov.br
Etec de Ibitinga – Ibitinga
Resume-se no desenvolvimento de uma interface instalada em um computador pessoal para controlar um dispositivo móvel via
rede Wi-Fi, sendo este um carrinho equipado com placas Arduino, que tem como objetivo principal demonstrar através da programação de componentes eletrônicos, a aplicação prática dos conceitos abstratos desenvolvidos nas disciplinas de programação
do curso técnico de informática, criando um protótipo de veículo que pode ser usado para acessar lugares de risco para os seres
humanos. Para execução do projeto foram feitas pesquisas na internet, consultas a vídeo aulas e conhecimentos adquiridos nas
aulas presenciais do curso, que permitiram entender o funcionamento da placa Arduino e sua programação através da linguagem
C++ e Delphi, que foram utilizadas no desenvolvimento do projeto. A junção de todos estes conhecimentos permitiu a execução do
controle do carrinho via conexão Wi-Fi através da programação das placas e criação da interface de comando no PC. Conclui-se que
a possibilidade de participação na feira aliada à curiosidade e persistência dos alunos proporcionou o conhecimento na prática que
possibilitou a fundamentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), demonstrando sua complexidade e utilização nos diversos
campos de atuação da informática no dia a dia. Este projeto demonstra que o conhecimento adquirido na escola pode tornar-se
realidade para uma aplicação prática.

PALAVRAS-CHAVE: controle remoto. wi-fi. arduino. programação.
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CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO EM JAVA - JCAB
Informática e Ciências da Computação
Jonatas Lemos Caldeira - jonatas.caldeira3@etec.sp.gov.br
Renato Mendes dos Santos - renato.russo.mendes@hotmail.com
Roben Nelson da Silva Costa - roben.costa2@etec.sp.gov.br

Orientador: Laelson Mota da Silva – laelson.silva@etec.sp.gov.br
Coorientador: Sandro Alves – Sandro.alves@.etec.sp.gov.br
Etec Jardim Ângela – São Paulo
Na escola há agentes de segurança com função de manter um controle de quem entra e sai da escola. Verificou-se que a Etec Jardim
Ângela, não possui um processo ou metodologia definida para controle de acesso de alunos, professores, funcionários e visitantes.
O controle de acesso é importante para manter a segurança e integridade humana e material da instituição. A identificação unitária
e pessoal dos freqüentadores da instituição era inviável pela morosidade frente ao grande número que o compõe, se o instrumento
de controle empregado for humano. O objetivo desse projeto é de oferecer uma ferramenta informatizada com custos reduzidos,
diminuindo as dificuldades no controle de acesso da Etec Jardim Ângela, bem como auxiliar o trabalho dos agentes de segurança.
A ideia foi construir um sistema de informática que permita o cadastro por biometria digital de todos os alunos e de todos os
funcionários da escola. Como alternativa para viabilizar esse importante processo, desenvolvemos uma automação, utilizando de
sistema informatizado e dispositivo de identificação biométrica integrados, desenvolvendo uma funcionalidade com conceito de
autoatendimento para o acesso as dependências da instituição, estrategicamente posicionado no portão de entrada. Para o público
visitante, é necessária a intervenção dos agentes de segurança para liberar o acesso através de cadastro prévio. O resultado obtido
com a implementação foi o registro integro dos acessos e a inibição de acessos por desconhecidos de natureza e intenção, garantindo a segurança e integridade humana e física da instituição. O uso do sistema de Controle de Acesso Biométrico em Java proposto
pelo grupo vai permitir a identificação de todos com a impressão digital dos dedos, reduzindo o custo com carteirinha e crachá para
a instituição de ensino ou organização empresarial. Levando em conta que o custo dos mesmos é contínuo.

PALAVRAS-CHAVE: controle. software. agentes de segurança. biometria.
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CRIAÇÃO DE AVATARES INTERATIVOS
Informática e Ciências da Computação
Alexsander Ventricci – Alexsander.Ventricci@hotmail.com
Daniele Ferrari – Dani_cpv_2006@hotmail.com
David McCartney Dias de Oliveira – Dad.Dias170@hotmail.com

Orientadora: Giselle Pires – giselle.santos13@etec.sp.gov.br
Etec Machado de Assis – Caçapava
O projeto visa inicialmente à criação de um game para smartphone, que siga os padrões de um “bichinho virtual” utilizando a
plataforma Android. Inicialmente o usuário deverá criar seu primeiro mascote, sendo que estará limitado a escolher apenas um dos
três ovos disponíveis no game, onde nascerá um NetMonster bebê, que precisará de cuidados, como os antigos bichinhos virtuais.
O objetivo é fazer com que esse bebê evolua atingindo sua próxima forma, sendo necessário alimentá-lo, dar-lhe banho, treiná-lo
entre diversas outras atividades disponibilizadas ao usuário. Realizando cada atividade os atributos iniciais do NetMonster serão
alterados, lhe dando mais experiência, inteligência, força, agilidade ou resistência. Uma vez que todos esses atributos atingirem
o valor estabelecido para a evolução do NetMonster, ele se transformará. Existirão itens especiais capazes de adicionar pontos aos
atributos dos NetMonsters visando uma evolução mais rápida, disponíveis em uma loja incorporada dentro do jogo, que possuirá
itens para personalizar seu bichinho virtual e outros mais poderosos capazes de adicionar mais pontos, porém esses itens serão
adquiridos apenas depois de uma certa quantia adquirida de experiência e em quantidade e tipo randômicos, por isso criaremos um
sistema onde diferentes aparelhos possam conectar suas bolsas de itens, permitindo-lhes a transação dos mesmos. Realizado uma
pesquisa sobre jogos de “bichinhos virtuais” para que se pudesse criar um jogo que possuísse as mesmas características, além das
pesquisas em livros, fóruns, sites e diversas outras fontes para o desenvolvimento do game. Para testar a jogabilidade, qualidade
e a existência de possíveis erros, pretende-se lançar algumas versões betas do game e disponibilizá-las para algumas pessoas.
Assim que o número de aprovações for satisfatório, a versão final será lançada, concluindo o desenvolvimento do game interativo e
dinâmico utilizando a Linguagem Java para plataforma Android.

PALAVRAS-CHAVE: game interativo. linguagem java. criação de NetMonster.
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PARA O PROGRAMA ESCOLA
Informática e Ciências da Computação
Laís dos Santos Kagawa - lalakagawa@hotmail.com
Wesley Mina - wesley_ferreira_mina@hotmail.com

Orientadora: Luciana Akemi Oshiiwa – luciana.oshiiwa@etec.sp.gov.br
Etec Monsenhor Antonio Magliano – Garça
No mundo contemporâneo, o computador tornou-se presente na rotina das pessoas por estar incorporado em todos os itens da
vida do homem. Em função de sua importância, torna-se primordial a inserção dos indivíduos nesse meio informatizado e consequente participação no processo de globalização. Nesse contexto, o Projeto do Programa Escola da Família mantem as portas das
escolas abertas durante os finais de semana de forma a proporcionar oportunidade para os indivíduos que não possuem acesso aos
computadores, de modo a estabelecer a prática de cidadania nas escolas, melhorando a relação comunidade-escola. Este trabalho
tem por objetivo estudar a carência de material para uso dos laboratórios de Informática no Projeto Programa Escola da Família do
Governo do Estado de São Paulo, que se baseia na Cultura, Esporte, Saúde e Qualificação para o trabalho, atendendo à comunidade
próxima às unidades escolares. Esse projeto visa à qualificação para o trabalho e aumentar a mão-de-obra especializada, que no
país se encontra escassa. Devemos lembrar que a informática está presente em todos os seguimentos e deverá ser incluída. A partir
de entrevistas com profissionais envolvidos no programa, pesquisa em sites específicos, livros e revistas, recolheu-se material para
desenvolver um software que pudesse dar suporte às aulas de informática, com textos, jogos e vídeos, de forma lúdica, proporcionando subsídios aos alunos e instrutores do projeto Programa Escola da Família. O respectivo software fui utilizado junto aos
instrutores e alunos que participam do Programa e foi aprovado plenamente. Ressalta-se que o trabalho se encontra finalizado,
sendo possíveis novas alterações.

PALAVRAS-CHAVE: computador. informática. escola. software.
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DIÁRIO MOBILE
Informática e Ciências da Computação
Eduan Lima Junior - eduanjuniordelima@yahoo.com.br
Hotton Cesar de Melo - hottoncesar@hotmail.com
Renan da Silva Pires - renan_hlo@hotmail.com

Orientador: Marco Robson Pereira de Sales – marcorpsales@hotmail.com
Etec de Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba
O projeto Diário Mobile tem como principal característica agilizar o processo de controle da frequência de alunos, pois é possível
observar à carência existente em relação a métodos informatizados que possam se adequar a tal função que ainda é efetuada manualmente nas escolas. Outra característica importante é a economia de papéis, visto que, atualmente este material é utilizado em
grande quantidade no processo de preenchimento do diário de classe tradicional, além disso, o aplicativo possibilitará ao usuário
(professor) efetuar a chamada dos alunos em sala de aula de maneira simples e segura com o uso de um Tablet. As informações
coletadas referentes às presenças e ausências serão armazenadas no banco de dados do aparelho móvel, para que posteriormente
possam ser enviadas para um desktop e impressos através de relatórios de acompanhamento. Através deste processo informatizado
será possível efetuar o gerenciamento das informações referentes às frequências dos alunos e o conteúdo das aulas lecionadas na
entidade, proporcionando aos professores mais agilidade e segurança no desenvolvimento da tarefa, além da diminuição de possíveis erros e de facilitar os processos administrativos da secretária acadêmica. Os padrões adotados para o desenvolvimento estão de
acordo com os estipulados pelo Centro Paula Souza, ou seja, a maneira em que as informações serão analisadas seguem os modelos
usados pela instituição de ensino. O Diário Mobile está sendo desenvolvido na plataforma Android através da implementação do
Banco de dados SQLite.

PALAVRAS-CHAVE: diário móbile. gerenciamento de informações. frequência de alunos.
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DOTCAO – A REDE SOCIAL VOLTADA PARA O ANIMAL
Informática e Ciências da Computação
Amanda Carolina da Cunha – amanda.cunha6@etec.sp.gov.br
Ligia Cristina de Oliveira–ligiacristina1993@gmail.com
Matheus Gazenbeinas Esteves – gazenbeinas@gmail.com

Orientador: Éberson Silva Oliveira – eberson.oliveira@gmail.com
Coorientador: Analder Magalhães Honório – analdermagalhaes@yahoo.com.br
Etec Sylvio de Mattos Carvalho – Matão
Segundo a Arca Brasil (2012), no Brasil, existem cerca de um cão para cada cinco habitantes, sendo que desses, 10% encontram-se
em estado de abandono. De acordo com o site Notícia Animal (2012), diariamente o Serviço de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo
retira das ruas cerca de 60 animais entre cães e gatos, dos quais menos de 20% conseguem abrigo, cabendo aos demais, na maioria
dos casos, o seu sacrifício devido a dificuldade em mantê-los. O crescente aumento desses abandonos contribui para que esses
animais adquiram doenças e acabem transmitindo-as à sociedade (zoonoses), comprometendo assim a saúde pública. Somando ao
esforço que visa inverter esse quadro foram realizadas reuniões e pesquisas sobre o assunto em questão, e concluído que o presente
projeto terá por objetivo o desenvolvimento de um site social que ofereça um mecanismo que facilite a comunicação entre doadores
de animais e receptores de adoções, a fim de ampliar o número de adoções, proporcionando uma melhor qualidade de vida para
a sociedade e para os animais, influenciando também questões emocionais de possíveis receptores. A Internet foi escolhida como
ambiente que adotará o projeto, considerando seu grande alcance ideológico e seu baixo custo de implementação e manutenção.
Para o desenvolvimento do site, utilizou-se ferramentas de edição de imagem, plataforma de desenvolvimento Java, Javascript,
Ajax, HTML 4 e 5, e CSS3. Como resultado desse trabalho, espera-se prover a facilidade na comunicação entre doadores e receptores,
além de um trabalho de conscientização sobre como proceder para que a adoção traga os benefícios esperados tanto para o animal
adotado quanto para a pessoa que o adotou.

PALAVRAS-CHAVE: animais abandonados.rede social. adoção de animais.
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ESSENCIAL JÚRI – SISTEMA DE CONTROLE JURÍDICO
Informática e Ciências da Computação
Nicolas de Souza Ibanheiz – nicolas-ibanheiz@hotmail.com
Everton Ogeda Alves – everton.og@gmail.com
Bruno Mercadante – br_mercadante@hotmail.com

Orientador: Danilo Bispo Rodrigues – prof.danilor@hotmail.com
Coorientador: Marcelo Santos Barbosa – prof_marcelobarbosa@yahoo.com.br
Etec de Itaquera – São Paulo
O Essencial Júri é um Sistema de Gestão administrativo-Jurídico, voltado para clientes de pequeno porte, ou seja, em geral escritórios autônomos de advocacia. Tem como objetivo suprir as necessidades básicas de um advogado, como por exemplo, gerenciamento de processos e clientes. O Projeto desenvolvido não é apenas um software jurídico, mas sim um conjunto de soluções que
abrangem a área descrita. Outras funcionalidades importantes presentes no sistema são controle de caixa, consulta de publicações
processuais e geração de relatórios. Todas essas funcionalidades podem estar vinculadas a uma agenda de tarefas, tanto pessoais
quanto profissionais. A análise desta solução reflete diretamente às suas melhorias propostas, em resumo pode-se definir a praticidade e mobilidade como principais funções, já que foi projetado para ambiente Web, ele propõe em suas características a fácil
utilização através de um layout simples e modernizado. Outro grande diferencial é a possibilidade de uso de um aplicativo utilizando a Plataforma Android, para a realização de consultas de clientes, processos e tarefas agendadas de qualquer lugar, através de
alguns cliques no celular ou Tablet. Como benefícios para o cliente pode-se citar o acesso à informações em tempo real, aumento
na produtividade para realizar tarefas rotineiras e aumento da rentabilidade dos negócios. Podemos verificar que há vantagens e
inovações em relação ao que há disponível no mercado, tais como a mobilidade de acesso ao sistema, a integração com a agenda e
o controle de fluxo de capital.

PALAVRAS-CHAVE: sistema de gestão jurídico. software jurídico. plataforma Android.
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FINANCE FACILITY
Informática e Ciências da Computação
Pedro Henrique Larios A. de Freitas - pedroabc2008@hotmail.com
Leonardo Miralles de Oliveira - leonardomiralles@hotmail.com
Sandro Lesi Jakubauskas da Motta - sandor_lhp@hotmail.com

Orientador: Marcos Autilio Oliveira de Souza - marcos.souza94@etec.sp.gov.br
Etec de Heliópolis – São Paulo
Atualmente as pessoas vêm se importando cada vez mais com o seu dinheiro, com vontade de controlar seus gastos, mas com
dificuldade em realizar esse controle. O projeto baseia-se em um gerenciador de finanças pessoais que tem como objetivo facilitar
o controle pessoal do usuário com o instrumento muito utilizado hoje em dia, o celular. A proposta é que o usuário tenha acesso ao
controle financeiro sempre que precise apenas com uso do seu celular, evitando que ele utilize papeis anotando débitos ou créditos
para adicionar ao sistema mais tarde quando tiver a oportunidade de usar o seu desktop. O programa é um facilitador financeiro
de uso pessoal para dispositivo mobile (Android) que visa alcançar públicos de todas as classes sociais pela grande facilitação do
mercado na aquisição de celulares e pela necessidade de controlar seu dinheiro. Com funções básicas e com uma interface amigável
e de fácil utilização o programa irá atrair o usuário a utilizar o programa de forma simples, sem precisar de muito tempo e nem
fornecer muitos dados para utilização. Com pesquisas na área financeira o programa irá fornecer o saldo do mês do usuário apenas
recebendo seu salário e subtraindo a despesas, podendo contar com gráficos exibindo despesas separadas por categorias. Com tudo
o Finance Facility propõe uma solução tecnológica de forma bem simples na área de finanças pessoais.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia mobile. gerenciador de finanças pessoais. controle.
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FLOW TIME: GERENCIAMENTO DE FILAS
Informática e Ciências da Computação
Leonardo Sério do Nascimento – leoetec@hotmail.com
José Alan Souza Silva - dj_new@live.com

Orientador: Marcia Pereira – mp_marcia@yahoo.com.br
Coorientador: Roseli Lovato Terrani – roseliterrani@gmail.com
Etec de Sapopemba – São Paulo
Em mercados altamente competitivos, a prestação de um atendimento eficaz e com qualidade é o objetivo da maioria das empresas, independente do ramo de atividade. Por outro lado, as empresas necessitam de suporte aos seus recursos humanos disponibilizando ferramentas tecnológicas eficientes, sem perder o foco no cliente, zelando assim, pela excelência no atendimento.
O projeto desenvolvido pretende oferecer um serviço de gerenciamento de filas e atendimento, permitindo que os responsáveis
pelo serviço possam gerenciá-lo melhor, tornando o cliente mais satisfeito e os atendentes com menos sobrecarga de trabalho.
O projeto permite ainda gerar estatísticas de atendimento que auxiliarão os responsáveis pelo serviço prever número de atendentes
necessários para gerar menos fila, média de tempo de atendimento e tempo de fila e relatórios que auxiliarão na tomada de decisões e acompanhamento do serviço oferecido. O desenvolvimento do projeto se deu considerando as reais necessidades do mercado
e embasadas em pesquisas bibliográficas e entrevistas e com base nas leis existentes hoje no território nacional sobre atendimento
preferencial e normal. A utilização de ferramentas que gerassem menos custos na aquisição e manutenção de um sistema deste
porte foi outra preocupação considerada, portanto foram utilizadas ferramentas de tecnologia considerada no mercado atual, porém disponíveis de forma gratuita. O projeto desenvolvido está sendo testado e analisado em situações reais com alta relevância ao
objetivo proposto.

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento de filas. tecnologia gratuita. qualidade no atendimento.
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INFORMATIZANDO MENDEL
Informática e Ciências da Computação
Afonso Vitor Elias – afonso-vitor@hotmail.com
Anderson Ignácio de Carvalho – anderson.dede.hiphop@hotmail.com
Renan Soares – re-nano@hotmail.com

Orientador: Helen Marcia Campos Oliveira – helen.marcia@yahoo.com.br
Coorientador: Claudinei Antonio de Paula – claudinei.paula01@etec.sp.gov.br
Etec Antônio Junqueira da Veiga – Igarapava-SP
O presente projeto propende facilitar o calculo dos cruzamentos genéticos, apresentando possibilidades de características seja elas,
fenotípicas e genotípicas. O projeto visa o desenvolvimento de um software para fazer cruzamentos genéticos a partir de particularidades inseridas pelo usuário, tendo sua utilização em laboratórios que trabalham com sêmen de animais e aprimoramento
de grãos. O software é dividido em três formulários, sendo que no primeiro formulário o usuário insere as características a serem
cruzadas informando quais delas são recessivas e quais delas são dominantes, no segundo formulário informa os pares de gametas
identificando se estes são homozigotos ou heterozigotos e no terceiro formulário o programa informará ao usuário o cruzamento
e as devidas possibilidades com suas proporções. A finalidade desse projeto é diminuir o tempo gasto entre o início e o resultado
final dos cruzamentos e minimizar os erros humanos cometidos na hora de efetivar os cruzamentos. A metodologia empregada
nesse trabalho foi pesquisas em livros, internet e com os professores de biologia. Para realizar os cruzamentos usamos a Primeira e
Segunda Lei de Mendel e a construção do Software na Linguagem de Programação Visual Basic. Em decorrência disso, pretendemos
oferecer ao setor educacional visando a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares (Informática e Biologia) e mais uma
ferramenta para melhorar e aumentar os resultados obtidos até hoje, principalmente laboratórios específicos de vendas de sêmen
de animais e laboratórios de aprimoramento de grãos.

PALAVRAS-CHAVE: lei de mendel. cruzamentos genéticos. software.
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JOGANDO COM A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Informática e Ciências da Computação
Hector Roberto Ferronato – hectorferronato@hotmail.com
Igor Rafael de Paula – ir_de_paula@hotmail.com
Paulo Ricardo Jordão Miranda – pauloricardojm@hotmail.com

Orientadora: Vanessa Tamizari – vtamizari@itelefonica.com
Coorientadora: Karina Ap. Fioretti – fiorettikarina@ig.com.br
Etec Professor Jadyr Salles – Porto Ferreira
A cada ano, milhões de hectares são desmatados na Floresta Amazônica, animais são retirados à força de seus habitats, mas infelizmente a atual geração de adultos e jovens contribui direta ou indiretamente com isso devido a falta de comprometimento e respeito
ao meio ambiente. Importantes ações devem ser tomadas desde já, para que no futuro o planeta ofereça melhores condições de
vida a todos. Por isso, seguindo as observações feitas pelo epistemólogo suíço Jean Piaget, foi desenvolvido um site com o jogo O
Mundo de Piatã e um blog com tudo sobre o meio ambiente, onde através de imagens e animações, a criança possa desenvolver
naturalmente em seu intelecto uma relação de defesa à natureza, enquanto participa ativamente se divertindo. O projeto conta
também com palestras de conscientização voltadas para o público jovem e adulto. Tanto o site como o blog, foram criados para ter
um alcance nacional e até mundial. Com os conhecimentos tecnológicos já disponíveis foi possível convertê-los em algo produtivo
para as futuras gerações e, dessa forma, aliarmos a tecnologia dos jogos e animações à consciência ambiental. Espera-se que as
pessoas revejam seus conceitos e que as crianças cresçam com um comprometimento socioambiental muito mais ativo do que o de
hoje. Certamente, as crianças serão os adultos de amanhã, e estarão à frente do mundo, portanto é de suma importância que elas
tenham uma boa estrutura em todos os aspectos, principalmente quanto à preservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: comprometimento socioambiental. tecnologia e aprendizagem.
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LABORATORIO QUÍMICO VIRTUAL MÓBILE
Informática e Ciências da Computação
Diego Pereira da Silva – diego.silva7@hotmail.com
Rafaela Francisquini Domingos – rafaela.f_domiingos@hotmail.com
Robimario Macedo da Silva - oiramibor@hotmail.com

Orientador: Marcos Autilio Oliveira de Souza – promautilio@gmail.com
Etec de Heliópolis – São Paulo
A partir de observação em escolas publicas, verificou-se que o uso de laboratório químico como prática didática é muito pequena,
limitando ainda mais o aprendizado e compreensão do aluno. Pesquisas apontam que livros e apostilas são indispensáveis, porém,
parece não ser mais suficientes para prender a atenção dos alunos na sala de aula. O objetivo deste projeto tem que como foco principal melhorar o processo de aprendizado a partir do recurso mais utilizado hoje em dia, a tecnologia. A “Evelyn Group” virá com uma
ideia inovadora para o ramo pedagógico do ensino médio e fundamental, visando nos alunos deste modulo que estarão à procura
de tecnologia e aprendizado, “Albert´s World” garantira mobilidade, interatividade e aprendizado. Com visual totalmente interativo,
contendo animações fiéis à realidade e fundamentos teóricos corretos, Albert’s World será um software que irá proporcionar para
o usuário uma infinidade de situações, onde o mesmo terá que lidar com componentes de química, tendo a possibilidade de fazer
experiências químicas em qualquer lugar (sem usar quaisquer equipamentos para o mesmo) como se estivesse em um laboratório
real. Além de ajudar no ensino, a proposta do software não será dar a responda e sim auxiliar o usuário para que o mesmo possa
compreender determinadas disciplinas. Com um designer simples, espera-se que o software tenha uma resposta positiva, superando as expectativas. Graças à tecnologia Android, para possuir o “Albert’s World” basta o usuário ter um dispositivo com tecnologia
Android versão 2.3 ou superior.

PALAVRAS-CHAVE: laboratório químico virtual. software interativo. tecnologia Android.
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LOGIGAMES
Informática e Ciências da Computação
Daniel de Castro e Silva – dcsilva16@hotmail.com
Jefferson Mota Calazans – jmcalazans@ig.com.br
Naiara de Sousa – naiara.desousa@hotmail.com

Orientador: Maria Emília Gonçalves– maria.goncalves35@etec.sp.gov.br
Etec Zona Leste - São Paulo
O desenvolvimento deste projeto é voltado para o aprendizado na área de transporte de cargas perigosas, englobando também
outros assuntos de diferentes áreas. A ideia parte do principio de que não existem softwares que suprem as necessidades de aprendizado e aplicação da matéria durante as aulas ministradas pelo Professor Império Lombardi na ETEC-ZL. O Software é desenvolvido
para aplicação em sala de aula como atividade em grupo, facilitando o entendimento da matéria de Elementos de Custo no Processo
Evolutivo, no curso de logística. Ele possui interface amigável, possibilidade de cadastrar novas perguntas e imagens aos três jogos
principais que são: LogiMemory, um jogo da memória simples com questões de múltipla escolha aleatórias; O LogiQuiz consiste em
imagens com perguntas relacionadas a elas, no qual as respostas são de no máximo duas palavras; O LogiTruck que são situações
randômicas de transporte de cargas, em que o jogador deve selecionar o caminhão correto para o tipo de carga e em seguida selecionar as placas de segurança correspondentes a situação. E um jogo para caso haja empate entre as equipes chamado LogiPuzzle,
um quebra cabeças de placas de produtos de risco que contabiliza o tempo de montagem de cada equipe. A partir do uso desses
jogos, esperamos que a informática se integre ainda mais ao curso de logística, como também que os alunos respondam bem ao
novo método de aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: integração informática e logística. softwares para curso de logística.
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MÁQUINA ORIENTADORA
Informática e Ciências da Computação
Renan Romeiro Formoso - renanromeiro@gmail.com
Rodrigo Ramos Rodrigues - win.rodrigo@hotmail.com

Orientador: Daniel Luís Dias da Silva - daniel.silva@etec.sp.gov.br
Etec Santa Rosa de Viterbo - Santa Rosa de Viterbo
A partir de uma parceria com a polícia civil do município, houve a doação para a Etec de máquinas usadas em jogos de azar, apreendidas pela Polícia Federal e civil e recebidas através de doação legalizada pelos órgãos competentes. O projeto visa a transformação
dessas máquinas em uma ferramenta de finalidade pedagógica. O trabalho tem como objetivo propiciar o princípio dos três erres:
reduzir, reutilizar e reciclar, bem como transformar um equipamento antes usado de forma ilícita, para uma ferramenta de uso
coletivo na escola. Reestruturou-se o equipamento (hardware), onde foi estabelecido o software de controle, sendo que a máquina
ficou como um computador convencional, com teclado, mouse, monitor HD e CPU. Para o processo de desenvolvimento do software
utilizou-se ferramentas como IDE, Delphi 7, SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), Firebird, Windows XP (Microsoft), UML
e o DER. Este equipamento foi instalado na secretaria da escola, sendo que funciona com uma senha individual e com fotos. O aluno
se identifica rapidamente, com segurança e passa a ter autonomia para controlar e solicitar dispensa antes do término do período
de aula, pois seus dados pessoais e funcionais estão inseridos nesta senha. Agiliza o trabalho da secretaria, bem como o trabalho da
segurança desta unidade. Este projeto pode ser implantado não só em unidades escolares como empresas e similares.

PALAVRAS-CHAVE: software. transformação de máquinas ilícitas. máquina orientadora.
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PIE – JOGANDO E APRENDENDO
Informática e Ciências da Computação
Mateus Ferneda Mansueli – mateusferneda@hotmail.com
Renata Silva Oliveira – re_s_oliveira@hotmail.com
Éllen Morais Martins – ellen_pink_94@hotmail.com

Orientador: Jorge Luís Gregório – jorge.gregorio@etec.sp.gov.br
Coorientador: Fabiana Caravieri - fabiana.caravieri@etec.sp.gov.br
Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho - Jales
A educação, apesar de viver uma notável crise política e organizacional no país, ainda é o principal motor do desenvolvimento
social e sustentável da sociedade brasileira. É através da educação que o ser humano busca a excelência como pessoa, cidadão e
profissional. Atualmente muitas são as ferramentas tecnológicas de apoio ao processo ensino aprendizagem nas escolas públicas
e, principalmente, na iniciativa privada. Através de pesquisas realizadas com professores das escolas infantis da cidade de Jales,
evidenciou-se que os componentes curriculares em que as crianças apresentam maiores dificuldades de aprendizado são os componentes linguísticos. Na microrregião da cidade de Jales é possível perceber o déficit de softwares educacionais direcionados ao
ensino infantil e médio. Diante deste contexto, isto é, da necessidade da criação de ferramentas computacionais que apoiem o
processo ensino aprendizagem visando atrair a atenção e dedicação do aluno fora da sala de aula, surge a proposta de criar um
protótipo de um sistema para o ensino de línguas intitulado P.I.E – Português, Inglês e Espanhol – que tem como objetivo principal,
apoiar professor e aluno no aprendizado da língua portuguesa, inglês e espanhol. Aulas expositivas e dialogadas de línguas, seja
a própria língua portuguesa ou línguas estrangeiras, por muitas vezes, desmotiva os alunos do ensino infantil, então a estratégia
do P.I.E é atrair a atenção das crianças através de jogos que ensinam de forma indireta conceitos sobre línguas. Com a ajuda de um
personagem fictício, cores vibrantes e desafios estimulantes o aluno aprenderá brincando. O protótipo do software foi desenvolvido
segundo a programação orientada a objetos através da plataforma .NET (Microsoft®) utilizando-se a linguagem de programação C#
e o banco de dados SQL Server.

PALAVRAS-CHAVE: ferramentas computacionais para a educação. ensino de línguas.
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REALIDADE AUMENTADA PARA CRIANÇAS COM TDH/A
Informática e Ciências da Computação
Aline Miki Takakura – aline-miki@hotmail.com
Jardel Victor Raminelli – jvraminelli@hotmail.com
Luana Rocha Novais – luli_lubas@hotmail.com

Orientador: Sidnei de Oliveira Sousa – siamf@ig.com.br
Coorientador: Renata Barbieri – renatabarbieri@terra.com.br
Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo – Presidente Prudente
Este trabalho busca examinar a Realidade Aumentada na Educação de Crianças com TDA/H (Trasntorno de Défict de Atenção com
ou sem Hiperatividade), tendo em vista a ampla capacidade dessa tecnologia de criar uma interatividade de tal forma que prenda,
por assim dizer, a atenção de quem está interagindo com essa ferramenta. Essa característica, nos motiva a estudar esse recurso,
que pode ser aplicado como um nova estratégia de ensino e aprendizagem em crianças com TDH/A. Assim, esse estudo tem como
importante papel abrir novos caminhos para novas invenções e tecnologias no mundo na esfera educacional, para tanto, temos
como objetivo principal analisar os métodos que incorporaram a Realidade Aumentada na educação, com o intuito de otimizar as
técnicas de ensino para crianças com TDH/A. No tocante aos procedimentos metodológicos, a abordagem qualitativa foi escolhida
para nortear esse estudo em razão desse paradigma metodológico ser utilizado em pesquisas que buscam observar o caráter subjetivo implícito nas relações humanas, sejam elas de natureza social, cultural ou econômica. Além disso, esse tipo de pesquisa será
favorável no que se refere a identificar a contribuição da tecnologia no desenvolvimento intelectual de pessoas com TDA/H. Dessa
maneira, esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa intervenção que engloba 3 (três) etapas que consistirão em uma revisão
bibliográfica, analises do software em relação as necessidades do portador de TDA/H e na aplicação da tecnologia em consultórios
médicos para analisar o resultado da interação. Serão utilizados recursos tecnológicos como web cam, figuras, livros, textos e artigos, além de softwares aplicativos voltados à tecnologia da realidade aumentada.

PALAVRAS-CHAVE: realidade aumentada. TDA/H. recursos tecnológicos.
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REEDUCAÇÃO ALIMENTAR MÓVEL
Informática e Ciências da Computação
Guilherme Marcondes Da Silva - guina_hand@hotmail.com
Lucas Primo Lemos Negro - lucasprimolemos@gmail.com
Rafael Dionizio Da Silva - rafa.dionizio@bol.com.br

Orientador: Fabio Gaspar - fabio.gaspar@etec.sp.gov.br
Coorientador: Cibele Lima - cibelelima175@hotmail.com
Etec de São Roque – São Roque
Este projeto tem como alvo um problema já considerado uma “epidemia”, a obesidade. Sendo assim, foi desenvolvido um aplicativo
para tecnologias móveis, cuja função é auxiliar as pessoas na reeducação alimentar e na redução de peso. O aplicativo foi desenvolvido para funcionar no sistema operacional Android, por ter grande desempenho e por estar em grande parte dos aparelhos
móveis hoje. Foi estruturado de forma simples e prática, para que o usuário não tenha dificuldades em sua utilização. O sistema de
reeducação alimentar móvel tem duas funções básicas: a primeira para a reeducação alimentar, sem o auxilio de um profissional,
utilizando uma metodologia conhecida como Teoria dos Pontos, criada pelo Dr. Alfredo Halpern, endocrinologista e Professor da USP
e a segunda função é um meio de auxiliar o paciente em acompanhamento com nutricionista. Com essa opção, o usuário, no caso o
cliente, irá inserir e armazenar diariamente dados sobre os alimentos consumidos com data e hora para melhor administração e visualização. Com isso o nutricionista poderá armazenar e avaliar a alimentação de seu cliente em seu computador, e com esses dados,
orientá-lo para uma maior eficiência e eficácia no acompanhamento. Utilizamos na realização de testes com nosso aplicativo, um
acompanhamento com uma nutricionista. Segundo a nutricionista, com a utilização do aplicativo e o envolvimento do cliente, foi
observado, durante três meses, um melhora no tratamento. O cliente declarou que o aplicativo foi de grande utilidade, auxiliando
na reeducação alimentar e melhorando a qualidade do tratamento de modo simples e prático.

PALAVRAS-CHAVE: reeducação alimentar. aplicativo móvel. tecnologia e saúde.
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REFRIGERAÇÃO DE PROCESSADOR no ÓLEO MINERAL
Informática e Ciências da Computação
Gianluca Borelli - gianlucaborelli2@hotmail.com
Luís Henrique Garcia Barbosa - rickfranca@hotmail.com
Willian de Jesus Alencar Coelho - willian3134@hotmail.com

Orientador: Antonio Clementino Neto - antonio.neto90@etec.sp.gov.br
Coorientador: Fernando Martins - fernandomartins@netsite.com.br
Etec Dr. Júlio Cardoso – Franca
Os microprocessadores de última geração apresentam taxas de velocidade de processamento de 3.8 GHz, operando em até oito
núcleos, como por exemplo, o atual Bulldozer Fx-4100 da empresa AMD. Porém todo esse avanço tecnológico tem o seu preço, pois
com o aumento da potência dos microprocessadores, o consumo de energia despendida também aumentou, gerando uma grande
quantidade de calor no processador. Com isso se faz necessário um sistema de refrigeração, evitando o superaquecimento e perdas
por microrrupturas, devido à constante variação de temperatura. Altos níveis de calor estão diretamente relacionados com a vida
útil e com o desempenho dos microprocessadores, por isso, mantê-los resfriados é fundamental para garantir a confiabilidade e a
escalabilidade. O presente projeto pretende avaliar os sistemas de refrigeração existentes - Water cooler, oil cooler, Nitrogen cooler
e air cooler, observando suas vantagens e desvantagens, propondo um sistema de refrigeração por meio da eficiência do óleo mineral, visando principalmente, o desempenho do microprocessador. Pretende-se ainda, a análise da redução do calor gerado pelo
efeito Joule, a fim de verificar se há impacto significante no consumo de energia e com isso, constatar a eficiência do uso de óleo
mineral para a refrigeração de microprocessadores, levando-se em consideração a rigidez dielétrica desse produto. Acredita-se que
uma vez utilizando óleo mineral, normalmente empregado para a refrigeração de transformadores, consiga-se, de igual maneira,
a refrigeração de microprocessadores.

PALAVRAS-CHAVE: microprocessador. sistema de refrigeração. superaquecimento. óleo mineral.
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SISNUTRI - SISTEMA DE APOIO À NUTRIÇÃO
Informática e Ciências da Computação
Giovanni Feitosa Deri – giovanni_deri@hotmail.com
Murilo Razoli Salgado – murilo_s-razoli@hotamil.com
Lucas Fernandes Pimenta – luks_pimenta_2008@hotmail.com

Orientador: Fabrício Braios Azevedo – fabricio_azevedo2002@hotmail.com
Coorientador: Gislaine da Silva – ds1id2@gmail.com
Etec de Hortolândia – Hortolândia
O profissional da área de nutrição desempenha serviços de extrema importância para a sociedade, focando em orientar os clientes
nas escolhas dos alimentos adequados por meio de avaliações nutricionais. Com o advento da tecnologia há a necessidade de
implantar recursos informatizados em benefício de um serviço mais qualificado e à disposição de todos. O Sistema de Apoio a
Nutrição – SisNutri surge com a ideia de oferecer agilidade e eficiência por meio de ferramentas e instrumentos que permitem
cadastrar diagnósticos, elaborar dietas, registrar alimentos e suas propriedades, calcular medidas do corpo (cálculos antropométricos) e cadastrar avaliações nutricionais e laboratoriais, isso tudo com o máximo aproveitamento dos recursos pelos profissionais
e futuros nutricionistas e com uma interface simples para os usuários. O Sistema de Apoio a Nutrição tem como objetivo evitar os
possíveis erros que possa ocorrer na área, facilitar os serviços prestados pelos nutricionistas, familiarizar os estudantes com o futuro
ambiente profissional, além de proporcionar ao cliente um melhor atendimento com os recursos que o software oferece. Para o
desenvolvimento desse sistema realizou-se discussões, pesquisas e entrevistas com professores do curso técnico em nutrição da
ETEC de Hortolândia, com o intuito de levantar informações referentes à área de atuação dos mesmos para a criação do sistema.
Como o resultado que o sistema busca alcançar é a satisfação dos profissionais e dos clientes, surge então a proposta de oferecer essa
ferramenta gratuitamente à rede pública de saúde e ensino, para que futuramente os serviços prestados nos postos de atendimento
tornem-se de melhor qualidade e os novos profissionais possam ter maior experiência com esta ferramenta de apoio.

PALAVRAS-CHAVE: recursos informatizados. nutrição informatizada. sistema de apoio.
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO FÚNEBRE
Informática e Ciências da Computação
Diego Pereira De Lima – diego.lima97@etec.sp.gov.br
Giovane Pace Daidone – giovane.daidone3@etec.sp.gov.br
Lucas Inácio Lourenço – lucas.lourenco26@etec.sp.gov.br

Orientador: Alexandre de Aguiar e Silva– alexandre.silva274@etec.sp.gov.br
Coorientador: Bruno Rafael Benini– beninis@gmail.com
Etec Parque Santo Antonio – São Paulo
Atualmente os estabelecimentos fúnebres, em sua grande maioria, deixam a desejar no fator de agilidade, manipulação e segurança das informações referente aos cadastramentos de falecidos, eventos internos e informações de funcionários, entre outros.
Em pesquisas de campo notou- se que este setor obtinha muita dificuldade nestes aspectos dessas tarefas básicas do cotidiano da
instituição, e assim propôs- se um sistema no qual integrasse todos esses serviços. Desta forma, surge uma alternativa plausível de
modernização neste setor, no gerenciamento de dados, manuseio e segurança dos mesmos. O Sistema de Gerenciamento Fúnebre
tem como objetivo facilitar o cadastramento e manipulação de informações, interligar os departamentos através dos meios de
comunicação oferecidos pelo software e permitir aos interessados, a busca de informações referente aos falecimentos, bem como
outros eventos interligados com estas instituições, utilizando uma Web Site. Com base em pesquisas realizadas na internet, elaborou-se um questionário para aplicação em loco aos funcionários do cemitério Quarta Parada, para levantamento de informações
sobre o trabalho desenvolvimento em relação ao controle de falecimentos. Como o trabalho foi desenvolvido no ambiente escolar,
utilizou-se gratuitamente os softwares Visual Basic, MySQL,Macromedia Dreamweaver, Macromedia, Fireworks, entre outros para a
execução do projeto. Espera-se que com a implantação do Software em um estabelecimento especifico proporcionará aos usuários,
maior agilidade e rapidez na manipulação de informações.

PALAVRAS-CHAVE: software de gerenciamento. sistema de informação. gerenciamento fúnebre.
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SISTEMA DE SEGURANÇA DELPHI/ANDROID
Informática e Ciências da Computação
Guilherme Raiol de Miranda – guiherme.miranda9@etec.sp.gov.br
José Vitor de Carvalho Aquino – josevitordecarvalhoaquino@hotmail.com
Victor Hugo Baleeiro de Sousa – victor.sousa5@etec.sp.gov.br

Orientador: Rafael Anderson Cruz – rafaelcruz72@hotmail.com
Coorientador: José Ricardo Pascoal – ricardo.pascoal@eron.ind.br
Etec de Lins - Lins
O Android é um sistema operacional desenvolvido para atender as necessidades das novas tecnologias hoje no mercado. O projeto
foi desenvolvido visando unir a tecnologia do sistema operacional Android juntamente com o aplicativo de desenvolvimento de
software Delphi em um sistema voltado a automação e principalmente para a segurança em instituições privadas e públicas. Ele
visa um controle de acesso de qualquer ambiente, por meio de horários, permissões e de principalmente de um login. O acesso é
feito de duas maneiras diferentes: via um leitor de cartão, posicionado na própria porta, e uma senha; ou por um aparelho que contenha o Sistema Operacional Android 2.2 ou mais (celular ou tablet), que tem um procedimento parecido com o descrito, alterando
somente o cartão por um nome de usuário. No momento em que qualquer pessoa realizar um acesso será liberado um pulso elétrico
de 5v por meio de uma porta paralela, que ativará um circuito que liberará 12v para uma fechadura elétrica, permitindo a entrada.
O mesmo acesso será registrado para posterior consulta, facilitando o controle de entrada e/ou saída de um local restrito. Entre seus
benefícios estão dar um nível a mais de segurança para empresas, ou até domicílios, além de trazer uma grande portabilidade de
um dos Sistemas Operacionais Móveis mais utilizados no mundo e que conta com os aparelhos mais acessíveis ao público geral, poupando os utilizadores de grandes gastos e tornando desnecessária a utilização de meios obsoletos de segurança, tais como chaves.

PALAVRAS-CHAVE: segurança. controle de acesso. sistema operacional móvel.
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SISTEMA ON-LINE DE CONTROLE DE ELETRÔNICOS
Informática e Ciências da Computação
Danilo dos Santos Alves Santana - danilosantana900@yahoo.com.br
Rodrigo Custódio Marchizelli - rmarchizelli@hotmail.com

Orientador: Marco Antônio Machado - marco.machado2@etec.sp.gov.br
Coorientador: Márcio A. Fernandes Duarte - marcioduarte@etec.sp.gov.br
Etec Antonio Devisate - Marília
Atualmente a automação residencial, comercial e industrial tem crescido exponencialmente, fazendo surgir uma demanda por
controlar remotamente todo tipo de sistemas eletrônicos. Por se tratar de uma área relativamente nova, a automação de sistemas
on-line esbarra em uma série de problemas, tais como a indisponibilidade de hardwares facilmente manipuláveis, escassez de documentação sobre a comunicação com portas do computador utilizando linguagens específicas para internet e principalmente à falta
de programadores web para o desenvolvimento de tais sistemas. Propõe-se com este projeto o desenvolvimento de um sistema
básico de automação remota possibilitando o estudo deste tema com aplicações práticas. Esse sistema será composto por um hardware tecnicamente simples e facilmente manipulável e uma aplicação web que possibilitará o controle do mesmo. Demonstrará
a possibilidade de se desenvolver, em ambiente acadêmico, dispositivos de hardware e seus respectivos softwares controladores.
Como ferramenta básica para o desenvolvimento do software adotou-se o Visual Studio, da Microsoft, sendo as linguagens C#
(Sharp), .NET, ASP.NET escolhidas para o desenvolvimento, por serem de distribuição gratuita para estudantes, conforme parceria
existente entre a empresa e o Centro Paula Souza. Com este projeto pretende-se oferecer uma solução prática para as aulas dos
cursos técnicos, de forma a colocar os estudantes em contato direto com a eletrônica e sua aplicação em ambiente web, além de
contribuir para os cursos técnicos, uma vez que os próprios alunos poderão confeccionar seus kits para serem utilizados durante as
aulas, adequando a formação dos futuros técnicos às tendências do mercado, não somente com aplicações web para o curso de
Informática para Internet, mas para qualquer curso de tecnologia do Centro Paula Souza.

PALAVRAS-CHAVE: sistema de automação. hardware. software controlador.
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SISTEMA OPERACIONAL ADAPTADO AO DEFICIENTE VISUAL
Informática e Ciências da Computação
Bruno Biancardi Nogueira – bruno_biancardi@hotmail.com
Matheus Ferreira Flausino – matheusflausino@ymail.com
Richard Ribeiro da Conceição – richard-rick@ig.com.br

Orientador: Luciana Ferreira Baptista – luciana.baptista@etec.sp.gov.br
Coorientador: Ronildo Aparecido Ferreira – ronildo.ferreira@eec.sp.gov.br
Etec Vasco Antonio Venchiarutti - Jundiaí
Ultimamente, nota-se a dificuldade que as pessoas com deficiência visual têm em usufruir dos benefícios informáticos mais comuns
como: navegar pela rede web, enviar e receber e-mails, participar de redes sociais, editoração de textos e fotos, jogos, entre outros. Mesmo tendo acesso aos microcomputadores, os baixos recursos disponibilizados por sistemas operacionais e seus aplicativos
dificultam a acessibilidade. No Brasil, os investimentos neste setor são insuficientes para atender a todos os tipos de deficiência
e aliado ao alto custo do desenvolvimento e das licenças de uso de softwares, vem direta ou indiretamente mantê-las à margem
da chamada Inclusão Digital. Desta forma, utilizando-se de um dos maiores recursos disponibilizados para a humanidade, o Free
Software e o Open Source, foi possível adaptar um Sistema Operacional contendo os principais aplicativos para atender as pessoas
com deficiência visual, denominado BlindOS, que utiliza os recursos do GNU/Linux. Devido à facilidade e o pouco tempo disponível,
optou-se por remasterizar o Sistema Operacional Linux Ubuntu, uma das distribuições favoritas entre os novatos do mundo Linux.
Com a colaboração do Instituto Jundiaiense Luiz Braille, foi possível determinar a abrangência do sistema e também por a prova as
adaptações efetuadas. Voluntários atendidos pelo Instituto puderam utilizar de forma satisfatória o sistema adaptado com auxilio
dos instrutores apenas no inicio do processo.

PALAVRAS-CHAVE: deficiência visual. software para acessibilidade. inclusão digital.
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SISTEMA RASTREADOR DE OBJETO MÓVEL VIA CELULAR
Informática e Ciências da Computação
Arthur Carlos Felisberto – acfelisberto@hotmail.com
Orientador: Ricardo de Figueiredo Murai – taquion97@gmail.com

Coorientador: Humberto Augusto Piovesana Zanetti – humberto.zanetti@etec.sp.gov.br
Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba
Na vida cotidiana existem diversos momentos em que é necessário monitorar constantemente um ser, como por exemplo, uma
criança ou qualquer outro objeto ou ser móvel. No atual contexto de monitoramento já existem tecnologias que propõe o mapeamento ou localização no plano terrestre. No entanto, estes dependem do auxílio de satélites ou de operadoras, cujo acesso é difícil
ou encarece demais os custos de produção de tais sistemas. Este trabalho pretende mostrar que é possível, através da tecnologia
zigbee, que um software gerenciador instalado num aparelho que chamamos de Aparelho Móvel Verificador – AMV, podendo ser
um computador ou celular, monitore constantemente um dispositivo, alocado em outro objeto que chamamos AMM - Aparelho
Móvel Monitorado que se queira observar, fornecendo as informações de distância deste. O Sistema Rastreador de Objeto Móvel
Via Celular é um projeto em desenvolvimento onde na metodologia de elaboração do protótipo, pretende-se obter o máximo de
qualidade para adequação das fórmulas ao experimento, sem pretensão de compactar hardware ou aperfeiçoar os softwares. O
experimento encontra-se em fase, de medições em diversas circunstâncias, pois, está constatada discrepâncias na simples utilização
das fórmulas de referência. Durante os testes as medições não apresentaram veracidade imediata aos parâmetros da Recomendação
ITU-R P.525-2. Portanto, optou-se pelo processo empírico, modificando o formato de execução deste o trabalho. Pretende-se apresentar de forma prática a proposta acima que no formato final, se resumirá na implantação do software gerenciador na plataforma
Android, instalado no equipamento monitor do sistema AMV e, do módulo remoto AMM colocado em uma pulseira ou coleira, cujo
sistema fornecerá informações de direção e distância.

PALAVRAS-CHAVE: ITU-R P.525-2. rastreador. Android. Zigbee.
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SISTEMA UNIFICADO PARA GERENCIAMENTO DE AMBULÂNCIA
Informática e Ciências da Computação
Ana Paula Marinheiro Zimerer - anapaula_zimerer@hotmail.com
Diego de Lima Braga – monsterhunter162@hotmail.com
Mitsuo Honda Júnior – mitsuo.hondajr@gmail.com

Orientador: Rita Aparecida Nunes de Souza da Luz – ritaapluz@gmail.com
Coorientador: Alex Sander Resende de Deus – alexgeisa@hotmail.com
Etec Albert Einstein – São Paulo
O projeto idealizado a partir da necessidade de organizar e facilitar a comunicação entre clientes e empresas do ramo de serviços
de locomoção de pessoas realizados por ambulâncias na cidade de São Paulo, tem por objetivos agendar pedidos pela internet,
melhorar o acesso às informações sobre os serviços prestados a pessoas que, frequentemente necessitam de ambulâncias e informar
ao usuário a rota e a localização do veículo designado para o atendimento durante seu deslocamento. O levantamento de requisitos
para desenvolvimento do sistema foi realizado por meio de pesquisas em sites, entrevistas com empresas do ramo e com usuários
dos serviços. O projeto foi documentado baseado nos conhecimentos sobre gestão de projetos, do Guia de Gerenciamento de Projetos – PMBOK/PMI. Para a programação do sistema local e site foram utilizadas ferramentas do MS/Visual Studio 2010, SQL Server
2010. Para a modelagem do sistema foram utilizadas as ferramentas do MS/Visio/UML. O aplicativo Google latitude foi utilizado
para atender ao requisito relativo ao rastreamento dos veículos. Os resultados esperados com a implantação desse projeto são o
aumento da eficiência no atendimento à chamada, redução do tempo de espera do cliente, controle do veículo durante prestação
do serviço. Como trata-se de um projeto de cunho social fundamentado na necessidade de pronto atendimento às chamadas de
ambulâncias, na cidade de São Paulo, o sistema pode tornar-se uma ferramenta valiosa para organizações do ramo porque organiza
e facilita o controle dos serviços oferecidos à população em situações de emergências.

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento de ambulâncias. rastreamento de veículos. controle de
agendamentos.
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TCCS EM FORMATO ELETRÔNICO
Informática e Ciências da Computação
Felipe Matheus dos Santos de Sousa – felipe.sousa53@etec.sp.gov.br
Daisa Fabiele Godoi Moraes – daisa.moraes3@etec.sp.gov.br
Joice Aparecida de Toledo – joice.toledo2@etec.sp.gov.br

Orientador: Émerson Rodrigo Baião – emerson.baiao@etec.sp.gov.br
Coorientador: Rubens Castaldelli Carlos – rubens.carlos@etec.sp.gov.br
Etec João Belarmino – Amparo
Os TCC’s, trabalhos de conclusão de curso, são documentos que os alunos das ETEC’s antes de se formarem devem realizar. A demanda por cursos técnicos vem crescendo a cada ano e com isso houve também aumento nos trabalhos de conclusão de curso e esses
estão sendo produzidos, impressos e disponibilizados nas bibliotecas das escolas. Entretanto, chegará um momento em que não
haverá mais espaço físico para esse armazenamento. Com a criação de um software de virtualização de TCC’s, os alunos poderão
disponibilizar à comunidade o trabalho em formato eletrônico, diminuindo assim a utilização de espaço físico ocupado pelos trabalhos impressos. O software ficará instalado nos computadores da biblioteca e irá ajudar nas pesquisas, já que o aluno terá acesso
a diversas publicações buscando assuntos de forma rápida, bem como a mesma publicação poderá ser lida por vários alunos ao
mesmo tempo, o que não é possível acontecer com o TCC impresso. O software foi desenvolvido a partir de pesquisas em conjunto
com a bibliotecária da ETEc, com os professores do componente Banco de Dados e C# e com a Diretoria Acadêmica. Utilizou-se a
ferramenta de programação Microsoft Visual C# Express com conexão ao banco de dados MySQL, elaborado dentro das aulas de
PTCC e DTCC do curso Técnico em Informática. Através do armazenamento digital, as publicações poderão ficar intactas durante anos
diferentemente do que acontece com os tradicionais e, até contribuir com o meio ambiente com a diminuição de material impresso.
Após a instalação do SW na biblioteca da escola será realizado orientação aos alunos da Etec para a sua utilização. Além da agilidade
na busca de assuntos e a versatilidade do trabalho poder ser visto ao mesmo tempo por várias pessoas em computadores diferentes,
contribui também com o meio ambiente na redução do uso de material impresso.

PALAVRAS-CHAVE: software de virtualização. tcc eletrônico. armazenamento digital.
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USO DO TAPETE DE DANÇA NA REDUÇÃO DO SEDENTARISMO
Informática e Ciências da Computação
Ana Cristina Alves Brasil - anacristina.brasil@hotmail.com
Gustavo Sergio De Oliveira - sogu@hotmail.com.br
Juan Negreiros Baldarenas - juan-121293@hotmail.com

Orientador: Rosa Mitiko Shimizu – mitshi@terra.com.br
Etec Lauro Gomes – São Bernardo do Campo
O sedentarismo tem causado atualmente, diversos danos à saúde de pessoas, que devido à tecnologia tem deixado de lado o
habito da prática de exercícios físicos simples do dia-a-dia. A determinação do tema e sua importância foram baseadas numa
pesquisa quantitativa na Etec, cujos resultados foram analisados e transformados em dados quantitativos. Com a verificação desses
dados, constatou-se, que a grande maioria das pessoas não tem tempo para frequentar academias ou clubes, por isso criamos
um software simples e de fácil acesso. Este Software será capaz de captar os movimentos dos pés sobre o tapete de dança, sendo
comparados com aqueles mostrados na tela, podendo ser possível calcular com precisão dos movimentos e o gasto de calorias que
o usuário apresentou com a série. Para o calculo de calorias será analisado juntamente com a precisão dos movimentos dentro do
tempo determinado, o grau de movimento realizado. Este software apresentará sequências de setas, de acordo com a música,
seu ritmo e duração. Serão apresentados níveis de dificuldades que controlará a quantidade e a velocidade das setas, sendo que
quanto mais alto o nível de dificuldade, maior será o gasto proposto de calorias. A proposta deste software é eliminar gradativamente o sedentarismo, através de exercícios que são facilmente acessíveis, podendo ser executado por qualquer pessoa disposta a
mudar de comportamento, com relação à saúde, bem estar e diversão.

PALAVRAS-CHAVE: sedentarismo. tapete de dança. software.
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VIRTUAL DATABASE - CONTROLE DE ESTOQUE 100% VIRTUAL
Informática e Ciências da Computação
Jonatas Matheus Gino de Souza - mateus094@gmail.com

Orientador: Ruama Lorena Ferraz Ramos – ruama3@hotmail.com
Coorientador: Leonardo Meirelles – leonardoalves.sun@gmail.com
Etec Padre Carlos Leôncio da Silva – Lorena
Hoje ainda é comum encontrar empresas com dificuldade na inspeção de seu estoque. Com a falta de um sistema de gerenciamento
de estoque em tempo real, foi necessário o desenvolvimento de um sistema web para realizar esta tarefa. Esta tecnologia tem um
valor muito expressivo, pois tem como objetivo reduzir o tempo que um funcionário leva para gerenciar o estoque do seu setor,
além de diminuir o gasto com papéis e com isso causar uma menor agressão ao meio ambiente. Para o desenvolvimento do sistema,
realizou-se pesquisas de campo, com funcionários de empresas que atuam no setor logístico, da região do Vale do Paraíba, buscando as necessidades das empresas para a criação do programa. O Sistema Virtual Database é um sistema web de gerenciamento de
estoque, podendo ser utilizado em dispositivos móveis como o Tablet e compatível com todos os sistemas operacionais. A linguagem
de programação escolhida para o desenvolvimento do sistema foi o PHP, utilizando os recursos de estruturação do HTML, de estilização do CSS, e melhoria no desempenho o Java Script. Pode-se citar algumas funcionalidade que o sistema efetua como: painel de
vendas, total de itens vendidos e cancelamento de vendas. Tais funcionalidades consistem em permitir que o usuário cadastre, por
exemplo, a unidade de medida de peso que companhia utiliza para cada item (quilogramas, gramas), unidade quantitativa (fardos,
dúzias, unidades), e até mesmo unidade de medida (proporção), por exemplo, centímetros, polegadas, metros. Esse sistema pode
ser adequado à qualquer empresa.

PALAVRAS-CHAVE: sistemas web. setor logístico. gerenciamento de estoque.
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VITRINE INTERATIVA COM KINECT
Informática e Ciências da Computação
Axel Silva Nascimento – axel.nascimento@etec.sp.gov.br
Joao Guilherme Cremonese Marisi - joao.marisi@etec.sp.gov

Orientador: Aparecida Souza Amorim – aparecida.amorim@etec.sp.gov.br
Etec Manoel dos Reis Araújo – Santa Rita do Passa Quatro
Com a tecnologia em constante mudança, o diferencial para um técnico é se manter em constante formação e desenvolver produtos
inovadores que atendam ao mercado. Ao criar novas tecnologias para dar suporte ao cliente, estará contribuindo para o desenvolvimento do mercado brasileiro de moda e comércio em geral. Hoje o consumidor brasileiro tem necessidades de provar dezenas de
roupas até encontrar a roupa ideal. A Vitrine Interativa com Kinect quer revolucionar esse nicho de mercado, pois ao utilizar o Kinect
é possível mapear o corpo do consumidor mostrando na tela em tempo real, o possível comprador se movimentando e mostrar
como ficará a roupa nessa pessoa. Para o desenvolvimento desse projeto realizou-se pesquisas em livros da Microsoft sobre o Kinect,
pesquisas junto aos lojistas da cidade de Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira para conhecer as reais necessidades dos lojistas.
Utilizou-se programação em C#.NET e banco de dados SQL Server. Com o protótipo pronto, é possível avaliar que pode-se implantar
este projeto em milhares de lojas no Brasil com um custo reduzido, demonstrando a todos os consumidores o quanto pode ser
divertido, interativo e rápido comprar roupas e experimentar roupas de um modo novo. Para os donos de lojas, surge um estímulo
para o aumento de vendas: Vitrine Interativa com Kinect.

PALAVRAS-CHAVE: Kinect. vitrine interativa. tecnologia virtual.
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Categoria 5
Projetos das Escolas Técnicas
Tecnologia industrial e infraestrutura: projetos de desenvolvimento de novos produtos ou processos nas áreas de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, civil, aeronáutica, metalurgia,
robótica, automobilística, edificações, agrimensura, saneamento, desenho de construção civil, arquitetura e urbanismo, planejamento urbano e regional, desenho industrial, demografia, desenvolvimento de produtos e processos entre outros.

ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS NO TRANSPORTE
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Daniel Oliveira Pinheiro - dop1992@hotmail.com
João Carlos Bezerra da Silva - jcbezerra2006@gmail.com
Julio Cezar de Santana – Julio_jimmi@hotmail.com

Orientadora: Gilda Maria Pereira Vieira – gilda.vieira@etec.sp.gov.br
Coorientador: Marcos Gonçalves de Freitas – marcos.freita12@ etec.sp.gov.br
Etec Zona Sul – São Paulo
Sob a perspectiva da dificuldade que os portadores de deficiência visual vivenciam em identificar um veículo de transporte público
a fim de se locomoverem na cidade, foi desenvolvido um projeto que visa garantir mais autonomia a esses cidadãos. Tais pessoas
contam com o auxílio de outros lhes fornecerem informações sobre a linha do transporte que querem utilizar ou com a percepção do
motorista para questionar se deseja embarcar. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa com o objetivo de entender melhor o que
é deficiência visual, quais seus graus e quais são as principais causas de cegueira. Além disso, foram analisados os dados do censo
do IBGE de 2010 onde pode ser identificado o número de pessoas portadoras de cegueira total e parcial com limite de autonomia.
No projeto, foi utilizada a tecnologia de transmissão de dados sem fio onde um circuito transmissor de dados fica instalado em um
painel no ponto de ônibus e um circuito receptor de dados fica instalado no painel do veículo. No painel do ponto de ônibus há
um botão com legenda em Braile e que, ao ser acionada transmite um sinal que é recebido pelo painel instalado no veículo informando ao motorista que na próxima parada há um deficiente visual aguardando o embarque. O projeto funcionou corretamente e
conclui-se que a eletrônica é uma área do conhecimento que pode contribuir muito para auxiliar pessoas portadoras de deficiência
visual a ter mais autonomia.

PALAVRAS-CHAVE: transmissão de dados. autonomia. acessibilidade.

FETEPS • 2012
133

ARQUITETURA EMERGENCIAL
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Edson Luiz Michelan – elmike@ig.com.br
Luiz Rodrigo do Nascimento – luizrodrigon@hotmail.com
Paulo Sérgio da Silva – paulosergiosilva_psds@hotmail.com

Orientadora: Amanda Neves Pinto Ferreira Pelliciari – amandanpf@ig.com.br
Coorientador: Radian Consejero Vega – vega.arquitetura@uol.com.br
Etec Vasco Antonio Venchiarutti - Jundiaí
O tema deste trabalho se reveste de grande importância e relevância nos tempos em que o mundo vem sofrendo com catástrofes
naturais. Essas tragédias, além de colocar em evidência a fragilidade da infraestrutura urbana das cidades, expõe o problema de
moradia dos afetados por elas. O enorme impacto social causado por esses desastres naturais mobiliza milhares de profissionais,
em diversas áreas, a se solidarizarem e prestarem serviço às vitimas, e assim percebeu-se a necessidade de criar meios construtivos
simples, rápidos, proporcionando unidades habitacionais à população que, por consequência de um desastre, perdeu sua moradia.
Encontrar uma solução rápida, eficiente e de baixo custo para realocar as famílias atingidas, abre um leque de oportunidades para
que o setor da construção civil se torne agente em ações sociais, ajudando comunidades muito além das fronteiras territoriais. O foco
do presente trabalho é apresentar uma construção de emergência para ser ocupada por uma família de quatro pessoas, que ofereça
atributos que lhes possibilitará satisfazer as necessidades básicas de moradia proporcionando conforto necessário, mas com caráter
provisório, ou seja, com adequação de instalações permanentes necessárias a uma edificação, mas com tempo preestabelecidos
para a estruturação no meio social, buscando assim reestruturar a dignidade humana. Para isso é preciso que se concatenem conceitos como rapidez e agilidade na construção e/ou montagem, adequação ao terreno, equilíbrio ambiental, simplicidade a técnicas
construtivas locais, usando materiais encontrados no entorno, gerando soluções de baixo custo. Com isso é possível proporcionar
certa dignidade á quem muito precisa e nada tem. Aliar o conhecimento técnico apreendido ao poder público não só aumenta a
velocidade para prestar a ajuda humanitária como permite que se exerça a cidadania trabalhando em prol de um bem comum.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura emergencial. ações sociais. cidadania.
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AVISO DE PROXIMIDADE DE ÔNIBUS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Giovanni de Salvo
Gabriel Lemos Shimojo Ferreira
Lucas Augusto de Oliveira Ferreira

Orientador: Michel Antonio Rodini – michel@michelrodini.com.br
Etec Albert Einstein – São Paulo
O objetivo do projeto é desenvolver um sistema confiável de baixo custo que auxilie os cidadãos das grandes cidades na utilização
do transporte público. O projeto consiste em um circuito que informará ao usuário a proximidade do ônibus requerido a sua residência. O mesmo é muito útil para a sociedade contemporânea, que sofre com a demora do transporte público, principalmente na
cidade de São Paulo. Para a realização do trabalho usaremos um sistema de Rádio Freqüência, composto por um transmissor e um
receptor. O transmissor será integrado ao letreiro do ônibus, deixando a cargo do motorista a configuração do estado da viagem,
podendo ser ”ida” ou “volta”. A configuração será feita através do teclado numérico presente junto ao transmissor. O receptor ficará
com o indivíduo, sendo sua responsabilidade o acionamento e o desligamento do circuito. A fim de evitar interferências externas, de
módulos de rádio frequência compatíveis, todos os ônibus terá sua codificação. Quando o ônibus entrar no raio de ação do receptor,
a informação de proximidade aparecerá em um visor de LCD, juntamente com um sinal sonoro e um recurso vibratório. O aviso será
dado em tempo hábil para a pessoa chegar ao ponto mais próximo de sua casa. Muitas pessoas terão suas vidas facilitadas, deixando
a preocupação da espera de seu ônibus em um ponto sujeito a mudanças climáticas, ou até mesmo à violência urbana para esperá-lo
no conforto e segurança de sua residência ou local apropriado.

PALAVRAS-CHAVE: transporte público. rádio frequência. transmissor e receptor.
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BANCADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Luis Felipe dos Reis Montemor - luis.montemor3@etec.sp.gov.br
Vinicius Hasmann dos Santos - vinicius.santos194@etec.sp.gov.br
Whitney Oliveira Rolim Filho - whitney.filho2@etec.sp.gov.br

Orientador: José Antonio Castro Bartelega - Jose.bartelega@etec.sp.gov.br
Etec Prof. Alfredo de Barros Santos – Guaratinguetá
Visto que a área de mecânica de produção não possui espaço para portadores de necessidades especiais, o que reflete na não-disposição de vagas, devido à falta de equipamentos que possibilitem a realização de seu respectivo serviço, surgiu a ideia da criação
de uma “Bancada Ajustável”, que por sua vez introduziria o portador de necessidades especiais no ramo da mecânica industrial, com
foco principal no setor de ajustagem, incluindo-o profissional e socialmente, justapondo a lei nº 12.435. Isso de forma a priorizar
a utilização de materiais ecológicos e de baixo impacto ambiental, no caso aço - perfil vazado - e madeira plástica de procedência
reciclável, tendo ainda uma estrutura simples e compacta, uma vez que sua área de ocupação é por volta de 1m² (um metro quadrado), o que influi na redução do consumo de matéria- prima. O projeto foi baseado na NBR 9050, visando ao conforto e à praticidade
em sua utilização. De acordo com pesquisas de campo, conclui-se que o projeto é interessante, tanto para o funcionário quanto para
a empresa. É valido ressaltar que a Bancada pode ser usufruída por funcionários em geral, sendo eles portadores de necessidades
especiais ou não, de qualquer forma, proporciona conforto e mobilidade. Graças ao projeto pode-se demonstrar a sociedade e ao
próprio portador que hoje é possível desenvolver um equipamento, relativamente simples, que satisfaça as necessidades humanas
quanto ao trabalho na indústria.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. mobilidade. inovação.
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BASE DE MEDIÇÃO COM RELÓGIO COMPARADOR
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Diego Henrique de Lima Rosa - dieego-rosa@hotamail.com
Fabio Antonio de Moraes - fabio908k@hotamail.com
Rodrigo de Faria - rdf.faria@hotamail.com

Orientador: Ernesto Fabrich Zanon - ernestozanon@ig.com.br
Coorientador: Jared dos Santos – jared.santos@etec.sp.gov.br
Etec Pedro Ferreira Alves – Mogi Mirim
As aulas de metrologia, ministradas no curso de técnico em mecânica, na Etec Pedro Ferreira Alves, em Mogi Mirim, apresentavam uma dificuldade de obtenção de medidas de concentricidade, excentricidade, circularidade e linearidade das peças que são
geralmente obtidas por relógio comparador e que eram utilizadas para o aprendizado deste componente curricular. Em discussão
com alguns professores do curso, surgiu-se a ideia de se desenvolver um dispositivo para que essas medições fossem realizadas
e comparadas simultaneamente. Assim, o projeto desenvolvido revelou-se como suporte para as medições necessárias com um
relógio comparador de medidas. O dispositivo possui uma base metálica contendo dois contra pontas onde a peça, geralmente um
eixo, será fixada. Na base do dispositivo, é fixado um suporte móvel para que a base magnética do relógio comparador seja acoplada
podendo assim ser movimentada ao longo da peça permitindo a leitura das diferenças dimensionais que serão lidas no mostrador
do relógio. Visando sanar as dificuldades apresentadas nas aulas de metrologia, a base de medição com relógio comparador irá
facilitar as explicações e o entendimento dos alunos, deixando-as também mais dinâmicas e participativas, tornando o aprendizado
mais rico, possibilitando uma fácil percepção de erros de medidas.

PALAVRAS-CHAVE: relógio comparador. metrologia. medidas de concentricidade.
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BENGALA ELETRÔNICA para deficientes visuais
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Beatriz Barroso Gomes - electranation@hotmail.com
Diogo Bueno David - diogobuenocriologo@hotmail.com

Orientador: Helton Almeida dos Santos - heltonas@usp.br
Etec Professor Horácio Augusto da Silveira - São Paulo
Os deficientes visuais sempre sofreram com os obstáculos presentes no dia-a-dia. Até mesmo as coisas mais básicas se tornam
complicadas, como por exemplo, subir e descer escadas, postes e paredes no caminho. O único dispositivo que auxilia o deficiente
visual atualmente é a chamada bengala, bastão longo e leve que orienta a pessoa conforme ela toca o chão, sendo geralmente de
alumínio. Em teoria, esse aparelho possibilita ao deficiente a independência de se locomover por conta própria, mas na prática é
muito mais difícil que isso, já que as cidades não são planejadas para facilitar a circulação dessas pessoas. Tem um nível de alcance
limitado, detecta os obstáculos diretamente a frente e de uma distância muito pequena, quando a pessoa está praticamente colidindo com o objeto em questão. O projeto tem como objetivo evitar esse problema que aflige qualquer deficiente visual. São dois
aparelhos compostos de dois sensores ultrassônicos. Um sensor protegerá o deficiente de obstáculos na altura da cintura, ficando
preso a uma pulseira, e o outro sensor protegerá a cabeça e os ombros do deficiente, ficando fixado em um óculos ou boné. Quando o
sensor detectar algo a sua frente, imediatamente acionará o bip, aumentando sua intensidade conforme a aproximação. Ao detectar
algo a sua frente, o sensor na pulseira acionará o motor vibra. A ligação entre o sensor e o motor será feita através de programação
em linguagem C, executada pelo microcontrolador Arduino. Atualmente no mercado, não existem aparelhos desse tipo que desempenham essa função, disponível para o público. Esse projeto possibilitará uma maior segurança de locomoção e, por consequência,
uma melhor qualidade de vida para o deficiente visual, que por sua vez, não precisará ser assistido pela bengala.

PALAVRAS-CHAVE: deficientes visuais. acessórios para deficientes.
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BICICLETA ERGOMETRICA PARA PORTADORES DE AVC
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Douglas da Silva – douglasdasilvam@hotmail.com
Sidiney Junior Castelhano – sk8juninhotj@hotmail.com
Jefferson da Rocha – Jeferson_da_rocha@hotmail.com

Orientador: Sergio Soares - sergio.soares@etec.sp.gov.br
Coorientador: Tania Lemes - tania.lemes01@etec.sp.gov.br
Etec Salles Gomes - Tatuí
O presente projeto surgiu com a iniciativa do aluno Angelo Giacomeli, do curso Técnico em Administração, da Extensão da Etec Sales
Gomes na EE Cesário Carlos de Almeida, em Laranjal Paulista, que procurou a Etec sede para propor esse projeto. O aluno trabalha
na Associação Laranjalense de Pessoa com Deficiência – ALARDE, que oferece assistência médica a pessoas com deficiência física. O
objetivo deste projeto é desenvolver um aparelho, a partir de uma bicicleta ergométrica doada para a entidade, para uso das pessoas
assistidas pela instituição, durante as sessões de fisioterapia. Este projeto tem como justificativa atender a necessidade da ALARDE,
adaptando uma bicicleta ergométrica para uso das pessoas assistidas que necessitam realizar exercícios em sessões de fisioterapia,
e que não possuem força muscular para desenvolver essa atividade. Segundo a entidade e seu Fisioterapeuta, esse aparelho adaptado contribuíra para o tratamento e/ou recuperação de pessoas que possuem algum tipo de deficiência locomotora, na maioria
dos casos, vítimas de Acidente Vascular Cerebral – AVC. A partir de estudos realizados e entrevistas com profissionais da ALARDE,
iniciou-se a construção do projeto que visa a instalação de um motor com um dispositivo eletrônico para controle da RPM nos pedais
da bicicleta, que terá um incremento de rotação na medida do fortalecimento do paciente. Pessoas assistidas pela entidade poderão
participar deste projeto realizando testes no aparelho, acompanhadas do Fisioterapeuta.

PALAVRAS-CHAVE: vítimas de AVC. fisioterapia. recuperação do AVC.
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CADEIRA - Mobilidade e Sustentabilidade
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Gabrielle Monteiro da Silva - gbrll.monteiro.s@gmail.com
Luiz Henrique de Souza Coto - henri.coto@gmail.com
Tatiane Bueno da Silva - mecatronica@basilides.com.br

Orientador: Alcindo Daniel Favero - alcindo.favero@etec.sp.gov.br
Coorientador: Glaucia Regina Dias Takahashi Zanotti - mecatronica@basilides.com.br
Etec Prof. Basilides de Godoy – São Paulo
O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar uma cadeira de rodas aliando dois conceitos que atualmente estão em pauta:
a aplicação de matrizes energéticas limpas em diferentes situações, locais ou necessidades e a melhoria de vida dos cadeirantes, pelo conforto e mobilidade pela geração e armazenamento de energia. A metodologia contempla as habilidades possuídas
e adquiridas pelos alunos no curso técnico, resultando em um produto que utiliza o movimento das rodas para gerar a energia,
armazená-la e aplicá-la com conforto ao usuário. Nas fases de análise, levantamento de dados, e probabilidades do projeto, usou-se um alternador para gerar energia e dois motores de passo com drivers específicos para o deslocamento da cadeira e uma placa
eletrônica para gerenciamento dos motores. Detectamos que uma pessoa ao usar a cadeira por aproximadamente 10 minutos terá
recarregado as baterias para a utilização dos motores automaticamente, conduzindo a cadeira com facilidade na subida de uma
rampa. Comprovou-se nos testes que em uma rampa de 10 graus de inclinação, a cadeira subirá com facilidade até 20 metros de
comprimento. Tal resultado foi analisado e validado por um Mestre em Fisioterapia durante a execução dos cálculos. Concluímos que
o produto final demonstrou a importância do projeto, reaproveitando a reserva de energia acumulada por componentes simples de
mecânica, eletricidade e eletrônica, construindo um sistema econômico, viável e confortável ao cliente final.

PALAVRA CHAVE: cadeira de rodas. geração de energia. conforto do cadeirante.
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CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE UMIDADE DE AR
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Ananias Francisco da Rocha
André da Silva Alexandre
Antonio Silva dos Santos

Orientador: Roberto Vieira de Mendonça – roberto.mendonca@expersolution.com.br
Etec Jaraguá – São Paulo
Este projeto foi motivado pela dificuldade de pessoas que possuem problemas respiratórios e residem em regiões de clima seco. De
acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade relativa do ar inferior a 30% é preocupante, e muitas vezes
o que ocorre é que em locais com acúmulo de pessoas, em localidades como as citadas acima, existe uma dificuldade em manter a
umidade nas condições ideais de 45%. Diante deste quadro, para conseguir manter a umidade relativa do ar nas condições ideais
dentro das edificações, normalmente é necessária a utilização de aparelhos chamados de umidificadores, amplamente conhecidos
do grande público. O problema é que estes equipamentos são manuais, o que podem gerar outro problema. A alta umidade também
pode criar problemas aos indivíduos que possuam dificuldades respiratórias, pois pode fazer com que apareçam bolor e mofo nas
paredes da edificação, que é tão ruim quanto o ar seco. Como solução para esta situação, surge um projeto de um sistema para controlar de forma automática a umidade do ar, e desta forma, se a umidade abaixar, o sistema percebe através de seu sensor e aciona
a entrada do umidificador, e da mesma maneira, quando aumentar ele retira do circuito o umidificador. O resultado deste projeto,
é que com um sistema de controle simples, ele permite o correto funcionamento, garantindo que um local mantenha sua umidade
relativa do ar sem a interferência humana, inclusive utilizando sinalizações luminosas e sonoras para informar a condição em que
se encontra o ambiente. Para o desenvolvimento, pesquisou-se os tipos de umidificadores existentes no mercado e estabeleceu-se
qual o foco de automatização necessário. A partir desse estudo foi desenvolvido um circuito elétrico para automatizar o processo de
umidificação do ambiente utilizando um aparelho umidificador.

PALAVRAS-CHAVE: automatização de umidificador. problemas respiratórios.
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CONTROLE DE AMBIENTE INDUSTRIAL COM INSTRUMENTAÇÃO
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Daniel Lira
Rogério Ferreira Passos
Lucas Soares Ferreira

Orientador: Noel R. Machado – engnoel@yahoo.com.br
Coorientador: Nelson Casteluci – nelson.casteluci@gmail.com
Etec de Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista
O projeto visa o controle do ambiente de uma indústria textil, através de um umidificador. O projeto é um protótipo de uma ambiente industrial, medindo 1m x 1m, controlado pelo umidificador que é um aparelho cuja função básica é manter a umidade relativa
do ar dentro dos níveis recomendados para o ser humano. Recomenda-se que a umidade seja mantida em 60% para conforto respiratório e sensação de bem estar. Níveis baixos de umidade dentro de um ambiente industrial podem provocar perdas de materiais
(fiação de tecelagem se rompendo), incêndios (devido ao pó que se forma ou por curto circuito), alergias respiratórias (a umidade
do ar é essencial para ajudar o organismo a eliminar as impurezas provenientes da aspiração do mesmo). Este projeto contará com
instrumentos de controle de umidade, termômetro e um umidificador de ar semelhante aos que são utilizados em ambientes secos,
colocados estratégicamente no protótipo. Seu funcionamento é simples: o aquecimento do ambiente é provocado por uma lâmpada
incandescente e um ventilador que espalhará o ar, fazendo a umidade relativa do cair drasticamente. Para mantê-la dentro dos parâmetros determinados, o umidificador ligará todas vez que a umidade cair para menos de 55% e desligará toda vez que ultrapassar
os 75%. O umidificador é constituido de um pequeno tanque de água acondicionado junto a um emissor de ultrassom, que quando
ligado, quebra as moléculas de água em partes menores. Combinados a um ventilador, observa-se a dispersão da água em forma
de névoa sobre o ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: ambiente industrial. controle de umidade. umidificador industrial.
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CSDR- CADEIRA SOBRE DUAS RODAS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Diogo Placer de Moraes - diogoplacer@hotmail.com
Jadiel Lima da Conceição - cristina@aeolus.com.br
Rogério Silva dos Santos - rogerio.sstos@hotmail.com

Orientador: Geraldo Candido de Moraes – geraldocandido@hotmail.com
Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba
O projeto Cadeira sobre duas rodas (CSDR) tem por objetivo apresentar uma solução econômica, viável e de baixo custo ao problema
de acessibilidade do indivíduo com mobilidade reduzida. O alto custo nas adaptações de ambientes consiste no maior fator deste
problema. A solução veio na forma de um projeto que ao invés de exigir uma mudança no ambiente, altera-se as dimensões da
cadeira de rodas para se adaptar a este. Com isto, se economizará dinheiro e esforços. Neste contexto, desenvolvemos uma cadeira
de rodas que seja compacta e atenda às necessidades do portador, facilitando sua vida e fazendo-o se sentir outra vez independente. A (CSDR), é uma Cadeira Sobre Duas Rodas, que permite a locomoção em locais outrora, problemáticos, entre eles, sua própria
residência. O projeto é audacioso, já que todas as funções exigidas para este tipo de funcionamento estão baseadas no equilíbrio em
apenas duas rodas. O equipamento é composto de duas rodas e um eixo interligando-as, um dispositivo que irá fixar o eixo, uma
cadeira almofadada e um limitador de oscilação. A movimentação é feita pela compensação do equilíbrio através da inclinação do
corpo do usuário, o que irá impulsioná-la dando o movimento a todo o sistema. O projeto é baseado principalmente em uma ideia,
e é suscetível à melhorias e aprimoramentos, porem, este projeto alcançou o seu objetivo, que é a melhora de vida dos cadeirantes,
proporcionando maior liberdade em sua locomoção, e consequentemente a independência do indivíduo

PALAVRAS-CHAVE: cadeira sobre. duas. rodas. equilíbrio.
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DESENVOLVIMENTO DE UM CABEÇOTE CHAVETEIRO
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Vinicius Rodrigues de Oliveira – v.rodrigues_10@hotmail.com
Luis Roberto Alves – luisroberto.alves.33@facebook.com
Lucas Souza Cintra Magalhães – lucas.souzacintramagalhaes@facebook.com

Orientador: Paulo Sérgio Barbosa dos Santos – engpaulo.sbs@gmail.com
Coorientador: João Antônio da Silva – j1a2silva@hotmail.com
Etec de Ilha Solteira – Ilha Solteira
A chaveta tem corpo em forma prismática ou cilíndrica que pode ter faces paralelas ou inclinadas, em função da grandeza do esforço
e do tipo de movimento que deve transmitir, sendo utilizada como elemento de fixação e transmissão. A chaveta se interpõe numa
cavidade de um eixo e de uma peça com a finalidade de ligar esses elementos mecânicos. Na usinagem convencional da cavidade
de chaveta em eixos é empregada a fresadora juntamente com a ferramenta denominada fresa para rasgos. O presente projeto
propõe desenvolver um cabeçote chaveteiro, utilizando um motor de 0,5 CV que transmite a rotação para o mandril através de
polias e adaptado no torno mecânico universal, para ser utilizado em oficinas mecânicas que não possuem fresadora para realizar
esse tipo de usinagem, utilizando como ferramenta a fresa de topo. Como metodologia foi realizado um estudo da necessidade
desse equipamento aplicando conhecimentos de processos de fabricação, elementos de máquinas e projetos mecânicos; para a
montagem do dispositivo foi necessário o desenvolvimento das folhas de processos para execução das peças através de processos de
torneamento, furação, soldagem entre outras práticas de oficinas e conhecimentos relacionados com as bases teóricas. Foi realizada
a usinagem dos rasgos de chavetas em corpos de provas de alumínio e aço carbono, os quais apresentaram ótimos resultados. O uso
do equipamento foi considerado de fácil empregabilidade e com segurança para o operador.

PALAVRAS-CHAVE: chaveta usinagem. cabeçote. chaveteiro.
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EMPILHADEIRA MANUAL COM SISTEMA
HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Airton Cezar de Araújo
Tatiane Beraldo de Carvalho- tatianecarvalho1993@hotmail.com
Valdir de Lima

Orientador: João Antonio da Silva – joao.silva413@etec.sp.gov.br
Etec de Ilha Solteira - Ilha Solteira
O presente trabalho trata-se de uma empilhadeira manual que usa um sistema hidráulico como acionamento para elevação e suporte de cargas de até 600 kg. A empilhadeira construída permite transportes rápidos de cargas dentro de recintos de produção e
manutenção, agilizando os trabalhos e processos a serem realizados. O sistema para levantar as garras será através de corrente de
arraste acoplado em uma engrenagem de 22 dentes. As garras tem 850 mm de comprimento por 100 mm de largura e 32 mm de
espessura. Tem como principal finalidade o uso em transporte e içamento de variadas cargas no atendimento aos processos de
produção e manutenção. O desenvolvimento da empilhadeira foi importante para o conhecimento dos alunos nos vários processos
de construção mecânica, Para isso foram usados alguns métodos de fabricação, como torneamento e soldagem para a estrutura do
equipamento, cálculos de resistência mecânica para os garfos do mesmo e aplicação da automação no funcionamento do sistema
hidráulico, no acabamento o processo de lixamento e depois a pintura por aspersão. A montagem da empilhadeira manual proporcionou um conhecimento tanto na parte teórica quanto na parte prática da mecânica. O desenho e a confecção das peças, aquisição
de dispositivo hidráulico, a montagem das partes e finalmente o acabamento atenderam as especificações. Os resultados serão:
Melhoria no transporte de cargas de até 600 kg; Rapidez na entrega e na retirada de material; Equipamento de fácil locomoção
e manuseio; Manutenção de baixo custo. A empilhadeira foi desenvolvida em parceria com a Empresa Segomel – Fabricante de
produtos de transporte da cadeia da Indústria Sucroalcooleira.

PALAVRAS-CHAVE: empilhadeira manual. elevação de cargas. dispositivo hidráulico.
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FRESADORA DE PLACAS PARA CIRCUITOS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Allison Adones dos Santos – allison_ads@hotmail.com
Bruno Henrique Camacho – bruno.cdh@hotmail.com
Gabriel da Silva Evangelista – Gabriel_silva@hotmail.com

Orientador: Jorge Sebastião Canova – jorgecanova@gmail.com
Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz – Araraquara
O cerne deste trabalho é construir uma máquina de baixo custo que, por meio da operação de fresamento, irá desbastar a face
cobreada de uma placa de fenolite para confecção de placas de circuito impresso (PCI). A pesquisa começou após experiências não
satisfatórias durante a confecção de PCI utilizando-se outros métodos como transferência térmica e foto-revelação, os quais apresentavam qualidade e precisão reduzidas nas trilhas da PCI, dificuldades na obtenção de material apropriado e/ou resíduos finais
(percloreto de ferro, solução de soda cáustica, etc...) a serem descartados, além de todo o tempo demandado durante o processo. O
desenvolvimento do projeto foi iniciado pela construção da parte mecânica, a mais crítica, devido a definição dos materiais apropriados com baixo custo, usinagem das peças/partes, montagem e ajustes finais. A outra fase do projeto, importante também, mas
menos crítica, envolveu a implementação da eletrônica embarcada (hardware e software) composta por microcontroladores, drivers
de corrente, motores e demais componentes eletrônicos. Frente ao objetivo inicial do projeto e às dificuldades construtivas encontradas, as experiências e os conhecimentos agregados ao grupo no decorrer do projeto foram vários e os resultados finais obtidos
foram satisfatórios. No entanto, para obter melhor resultado na confecção de PCI, o protótipo necessitará de ajustes e adaptações
posteriores de material e peças.

PALAVRAS-CHAVE: fresadora. placa para circuito impresso. microcontroladores.
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GREEN BLOCOS – INDÚSTRIA DE BLOCOS ECOLÓGICOS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Fabiana Nunes Rodrigues da Silva - fabiana_n_rodrigues@yahoo.com.br
Layon de Oliveira Pereira - pereiralayon@hotmail.com
Thais Guimarães e Silva - tata_13_t@hotmail.com

Orientador: Ednei F. Monteiro - ednei.monteiro@gmail.com
Coorientador: Conceição Medeiros - medeiros_con@yahoo.com.br
Etec de Mauá – Mauá
A construção civil atualmente é um dos ramos da economia que mais cresce no país, mas devido a essa rápida expansão, faz-se necessário um local e uma forma correta para o descarte dos resíduos gerados nas obras. Devido a essa expansão, podem-se perceber
falhas no gerenciamento do descarte dos resíduos gerados sendo descartados em locais incorretos e a falta de matéria prima, em
decorrência da grande demanda desse setor. O objetivo desse trabalho é desenvolver um produto de qualidade com os resíduos da
construção civil, com custo mais baixo, suprindo a necessidade dos clientes e contribuindo com a sustentabilidade e a responsabilidade ecológica. Realizado pesquisa exploratório-teórica e prática através de visitas técnicas e consultoria de profissionais da área,
verificou-se que São Paulo gera diariamente 17 mil toneladas de resíduos sólidos, dente esses 50% provem de resíduos de construção e demolição. A partir desses estudos, optou-se por reaproveitar o material obtido através da britagem de resíduos de concreto
e de demolição como o insumo, uma vez que essa matéria prima já foi processada e pode ser reutilizada, na forma de blocos de
vedação, minimizando assim, os efeitos do descarte incorreto. A Green blocos diferencia-se pelo desenvolvimento sustentável e a
contribuição na redução do custo final das obras, pois é possível reduzir consideravelmente a extração de matéria-prima utilizada e
contribuir para um consumo consciente desses materiais minimizando os danos ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: construção civil. bloco de vedação. bloco ecológico. sustentabilidade.
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HAND BIKE, A LIBERDADE AO ALCANCE DE SUAS MÃOS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Elioenai Romualdo - eli.romualdo@hotmail.com
Nilson Luiz dos Santos - nil_sonni@hotmail.com
Carlos Augusto Bueno de Siqueira - cacobds@hotmail.com

Orientador: Geraldo Candido de Moraes – geraldocandido@terra.com.br
Etec. Rosa Perrone Scavone – Itatiba
O cotidiano para a maioria das pessoas é repleto de tribulações e dificuldades devido a falta de solidariedade que se faz presente na
sociedade atual, pois o homem tornou-se mais egocêntrico e menos empático com a necessidade do próximo. Para o cidadão com
necessidades especiais, a situação torna-se não só mais complicada, como também constrangedora, quando este necessita da ajuda
de outros para realizar tarefas simples em seu dia-dia. Essa reflexão nos possibilitou imaginar que se um deficiente físico pudesse se
locomover sem o auxílio de outra pessoa, poderia adquirir sua tão sonhada autonomia. Chegou-se, então, ao consenso de transformar uma cadeira de rodas padronizada no mercado, em um triciclo, unindo, assim, o uso normal da cadeira de rodas à liberdade de
praticar esportes. Com isso, possibilitará ao usuário vencer a barreira dos terrenos íngremes com menos esforço físico, facilitará a locomoção de um lugar para outro com um sistema de direção, como um guidão, minimizando o stress muscular nos braços do usuário
e proporcionará ao cadeirante a condição de poder participar de esportes com mais conforto e menor gasto de energia. O produto
poderá ser acoplado em qualquer cadeira de rodas para pessoas adultas. O triciclo será dotado de um guidão e manetes de freio,
onde todo o seu funcionamento será feito ao “pedalar com as mãos” integrado a um sistema de marchas idênticas ao de bicicletas,
resultando em um melhor desempenho em subidas e descidas, onde o esforço do condutor será compensado em rapidez e agilidade
facilitando o acesso em locais que antes exigia maior esforço. O sistema diferenciado, inovador, com baixo custo para produção e
componentes de ultima geração, trará a solução na vida dos cadeirantes que não querem deixar de lado seu espirito aventureiro.

PALAVRAS-CHAVE: cadeira de rodas. triciclo para deficientes. prática de esportes.
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HIDRO CINÉTICA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Letícia Carvalho dos Santos – leticiac@rocketmail.com.br
Stephanie Renó Dantas de Lira – stephanierenolira@yahoo.com
Thiago Augusto Rodrigues Soares - thiagoa9@hotmail.com

Orientador: Silvio Gabriel Freire – silvio.g.freire@uol.com.br
Coorientador: Celso Farnese – celsofarnese@yahoo.com.br
Etec São José dos Campos – São José dos Campos
A busca por novas formas de captação de energia remete a quebrar paradigmas e buscar nas mais simples forças da natureza a
energia própria para gerar benefícios à comunidade sem gerar danos ao meio ambiente. Os rios caudalosos possuem força suficiente
para girar pequenas turbinas hidráulicas e fornecer base para estudos inerentes a essas aplicações. Estudando as forças de arraste
da correnteza do rio Paraíba do Sul, será possível obter dados suficientes para serem colocadas engrenagens e obter a rotação necessária para a geração de energia elétrica. Utilizando tambores de 200 litros descartáveis, pretende-se criar uma estação flutuante
no leito do rio, na altura da ponte Minas Gerais, em São José dos Campos, onde será instalada a balsa com uma turbina também
fabricada com tambores descartáveis, assim não haverá agressão ao meio ambiente. Ao girar o tambor central, o eixo estará ligado a
um conjunto de engrenagens que irá girar um dínamo de 12VDC, com isso será possível carregar uma bateria automotiva de 12VDC.
Essa energia armazenada será suficiente para alimentar lâmpadas de alto desempenho, como as lâmpadas de Led, com potência
média de 5W. A bateria totalmente carregada possui potência de aproximadamente 500W, e será suficiente para iluminar a ponte
Minas Gerais pelo período noturno, de 12 horas. Difusores poderão ser utilizados para canalizar o fluxo de água pelas pás da turbina,
aumentando com isso o coeficiente de arraste, fornecendo a força necessária para o giro contínuo da turbina. Finalizado o projeto
e obtendo sucesso, pode-se divulgar essa maneira simples e barata de obtenção de energia para iluminação aos habitantes rurais
que contam com um curso d’água em sua propriedade, reduzindo custos e aumentando a comodidade dos moradores rurais sem
agredir o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: hidro cinética. turbina hidráulica. geração de energia. ernergia armazenada.
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ICE REFRIGERADOR MULTIUSO TAMANHO MÉDIO BIVOLT
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Dario Aparecido Domingues - gasa_magami@hotmail.com
Katia de Araújo Paciukevich - katia1711@hotmail.com
Márcio Vieira - marcio@pressmat.com.br

Orientador: Douglas Watanabe – douglas.watanabe@etec.sp.gov.br
Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba
O trabalho consiste no projeto completo de um Sistema de Refrigeração rápida em analogia contrária a um Forno de Micro-ondas.
O objetivo principal foi fornecer ao mercado consumidor de eletrodomésticos um produto inovador, fácil interface, utilidade prática
e baixo custo. Foram realizadas pesquisas de aceitação pública e verificou-se grande receptividade dos diferentes entrevistados. O
projeto inicial consistia unicamente no uso adequado das Pastilhas de Peltier, amplamente usadas em sistemas de refrigeração de
água de bebedouros. Nos primeiros testes com as referidas pastilhas surgiram ideias mais concretas e diferentes sobre as possibilidades de aplicação como produto final, o que definiu a construção de um sistema que possibilitasse gelar diferentes tipos de bebidas
(latas, pets e vidros). Durante a montagem prática do protótipo, constatou-se a necessidade de elaboração também de outros
sistemas auxiliares, o que resultou em um termômetro microcontrolado PIC através de programação (linguagem C) para controle
e medição verificado em um display de cristal líquido e, um sistema de troca de calor forçado para o lado reverso das Pastilhas de
Peltier. O projeto foi montado dentro de uma carcaça de caixa de correio, isolada termicamente com placas de isopor e dotado de
todo o sistema eletrônico de acionamento e controle da temperatura. Os resultados dos testes foram positivamente significativos e
relevantes dentro das expectativas pré-projeto.

PALAVRAS-CHAVE: refrigeração. pastilhas de Peltier. termômetro microcontrolado. troca de calor.
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IRON LEGS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Iago Jordan Elias Macedo – iago_nx@hotmail.com
João Pedro Tozi Barbosa - jaopedro_s2@hotmail.com
Antonio Luiz Trovão Junior - junior12_trovao@hotmail.com

Orientador: Renato Pelicano Diniz – renatopelicanodiniz@ig.com.br
Coorientador: Tatiane Barbosa Tavares – tatianebtavares@gmail.com
Etec José Martimiano da Silva – Ribeirão Preto
No Brasil, 14,5% da população apresenta algum tipo de deficiência ou incapacidade. A deficiência física pode estar atribuída a
problemas no cérebro ou sistema locomotor, podendo levar ao mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e/ou superiores. O projeto denominado “Iron Legs” é um dispositivo eletromecânico, concebido para ser adaptado aos membros inferiores
do corpo humano. A sua aplicação tem como objetivo assistir o aparelho locomotor, restabelecendo os movimentos das pernas de
pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando, desta forma, a sua locomoção. O projeto consiste na concepção e
operação de um exoesqueleto construído de metal, baseado na aplicação de dispositivos mecânicos associados a motores elétricos
e sensores, que atuam conjuntamente. Foram utilizados quatro motores e sensores devidamente posicionados, possibilitando ao
exoesqueleto reproduzir os movimentos necessários para a locomoção. Para alimentação do sistema, foram utilizadas baterias de
corrente contínua de 9 Ampere/hora. Para amenizar a rigidez dos movimentos do exoesqueleto e proporcionar uma maior estabilidade, foram utilizados 4 amortecedores. Depois de ativado o exoesqueleto, a locomoção é iniciada automaticamente, e sequenciada
à partir dos sensores posicionados sob os pés. Embora a movimentação servo assistida não represente integralmente os movimentos do aparelho locomotor, o resultado esperado foi alcançado, pois foi possível estabelecer uma movimentação estável e segura.
Desta forma conclui-se que o “Iron legs” é capaz de auxiliar a locomoção de pessoas com necessidades especiais.

PALAVRAS-CHAVE: exoesqueleto. locomoção. eletromecânico.
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LAJOTA SOCIOAMBIENTAL
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Paulo Sérgio de Moraes – eda_etec@yahoo.com.br
Samuel Santos de Jesus – eda_etec@yahoo.com.br
Tiago Clodoveu Bonetti – tiagobonetti@hotmail.com

Orientadora: Eliane Cristina Gallo Aquino – elianegallo@yahoo.com.br
Etec João Belarmino – Amparo- SP
Preocupados com o futuro, vários segmentos se empenham em contribuir com a preservação do meio ambiente, e o setor da construção civil aos poucos vem economizando matéria-prima, reciclando ou reutilizando materiais. Tendo em vista a alta disponibilidade dos resíduos produzidos nas obras, colocamos em proposta a criação de um novo produto, a Lajota Socioambiental, que utiliza
os resíduos da construção civil, incrementados com o bagaço de cana em sua estrutura. Assim propõe-se a substituição das lajotas
cerâmicas convencionais por estas, produzidas com materiais reciclados. Nosso objetivo foi a utilização de materiais reciclados pensando na preservação ambiental e também obter o melhor custo benefício em relação às lajotas convencionais. Realizado pesquisa
bibliográfica e ensaios laboratoriais empíricos, utilizando corpos de prova fabricados manualmente, a partir de moldes. A pesquisa
utilizou corpos de prova fabricados manualmente, a partir de moldes. E adotou os requisitos conforme a NBR 14.859-1/2012, norma
que rege os testes em lajes pré-fabricadas e seus componentes. Pudemos concluir pelos ensaios realizados que o nosso produto é
viável para a construção civil, demonstrando resistência, leveza e preços adequados. Após a análise dos resultados constatamos que
há viabilidade na substituição das lajotas cerâmicas convencionais pelas lajotas produzidas com materiais de fontes renováveis.

PALAVRAS-CHAVE: lajotas. materiais reciclados. construções sustentáveis.
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LED CUBE, ILUSÃO DE ÓPTICA E TRIDIMENSIONALISMO
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Marcelo Augusto Ferreira – Marcelo.ferreira12@etec.sp.gov.br
Gustavo Godoy Sabino – Gustavo.sabino@Hotmail.com.br
Jonatas Gabriel Dias – angeloj3@hotmail.com

Orientador: Susumi Frank Sumida – Susumi.frank@etec.sp.gov.br
Coorientador: Marco Aurélio Fernandes Soares – marcotronics@terra.com.br
Etec Bento Quirino - Campinas
O projeto consiste num cubo de LED, estruturado a partir de um conjunto de 8 camadas (matrizes bidimensionais 8x8) de LEDs para
tornar seu controle mais simples. Em funcionamento tem-se um efeito 3D, aproximando-se da holografia, porém mais econômico.
O objetivo consiste na confecção e criação do cubo LED (hardware e software) e seu funcionamento com exemplos de efeitos visuais
3D que podem ser usados nas empresas para captar a atenção do cliente. O cubo foi construído em colunas com os catodos do LEDs
curto-circuitados, e nas camadas os anodos curto-circuitados. Para a soldagem, foi criada uma placa de apoio que distanciava um
LED do outro em 25 mm e com furos para encaixar cada LED, num total de 64 (8x8) furos. Os terminais dos LEDs foram dobrados para
formar uma estrutura rígida e matricial. O processo foi repetido para chegar à estrutura com 64 LED (colunas) e 8 camadas do cubo. O
controle do acionamento do cubo (64 colunas e 8 camadas) faz uso do microcontrolador PIC16F877A. Uma saída do PIC16F877A (8
bits), em conjunto com o 74HC574 (8 latchs) e 64 BC547 (chave para terra ) controlam o acionamento das 64 colunas. Nas 8 camadas
que drenam mais corrente, foram utilizados transistores TIP127 para acionar as mesmas, com suas bases sendo controlados pela
outra saída (8 bits) do microcontrolador. Para programação foram pesquisados conhecimentos sobre os efeitos relacionados ao olho
humano, recursos da linguagem C e feitos estudos de formas de análise dos efeitos visuais. Ao final, tem-se um dispositivo capaz de
se aproximar da holografia e desenvolver efeitos 3D que fascinam. Um problema encontrado foi o armazenamento de dados (efeitos
3D) na memória do microcontrolador. Sugere-se um futuro projeto: desenvolver uma comunicação Serial/USB ou uso de SDCards.

PALAVRAS-CHAVE: microcontrolador. holografia. cubo de LED. efeito 3D.
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MÁQUINA DE DESENCAPAR FIOS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Willian F. da Silva - willianflorentino-dasilva@hotmail.com
João Paulo F. de Souza - maralios21@gmail.com
José Carlos Souza - maralios21@gmail.com

Orientador: Miguel Emmanouil Aralios – maralios21@gmail.com
Coorientador: Sandoval Lopes Pacheco – prof.sandoval@uol.com.br
Etec Professor Horácio Augusto da Silveira – São Paulo
A reciclagem de fios é comum nos dias de hoje e para isso se utiliza a queima com o objetivo de separar o material isolante do
metálico. O produto mais comum deste processo é o cobre por seu alto valor comercial e pelo fato de ser totalmente reciclável,
bastando derretê-lo para obterem-se novos produtos. A máquina de desencapar fios tem por finalidade separar o material isolante
(plástico) do metálico (geralmente cobre) com objetivo de reciclagem. Após pesquisa no campo em diversos locais de coleta do
material para reciclagem, constatou-se que a queima de fios para separar o material metálico do isolante plástico é prática comum.
Para contribuir com a produtividade, evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, devido ao risco de queimaduras e inalação dos poluentes durante a queima dos fios no processo de separação do material metálico e isolante, foi projetada e fabricada
uma máquina compacta, de simples operação, baixo custo, fácil de transportar além de atender a várias bitolas de fios. Poderá ser
utilizada principalmente por pequenos e micro empresários que atuam no ramo de reciclagem. Evita a dispersão de poluentes na
atmosfera porque não é necessária a queima do material isolante. Além disso, o material isolante ao invés de ser queimado pode
também ser reciclado. Concluindo atende o objetivo do projeto que é contribuir para a produtividade, reduzir riscos de acidentes e
poupar o meio ambiente de forma sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: desencapar fios. reciclagem. máquina desencapadora.
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MORADIA POLULAR EM STEEL FRAME
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Diego Ribeiro dos Santos – diego_santos.r@hotmail.com
Marcelo Luis Saramento Leal – e-mail
Thiago Mota Barros – tmbatera@hotmail.com

Orientador: Adriana De Marchi – coordenacao.edificacoes.sv@gmail.com
Etec Dra. Ruth Cardoso – São Vicente
O trabalho que se segue visa apresentar os resultados de pesquisas sobre o aço e, especificação de materiais e componentes, execução de edificações com o sistema construtivo conhecido internacionalmente como Steel Frame. A qualidade e o conforto são
características fundamentais para quem busca uma moradia. O aço possui enormes resistências, que permitem a realização de
um projeto mais leve e confiável, garantindo uma grande redução nos custos. Esse conceito define aspectos que facilitam o desenvolvimento do projeto e, através disso, os elementos necessários para construir uma edificação ao mesmo tempo confortável
e sustentável. Buscou-se constituir os conhecimentos com base em propostas de casas populares térreas com o objetivo de gerar
projetos que efetivamente serão aplicáveis para construir em menor custo no sistema Steel Frame. Sua construção é muito mais
rápida, podendo atender às demandas de todas as classes sociais. A intenção é conscientizar sobre este método construtivo no
Brasil, podendo também ser financiado pela CEF (Caixa Econômica Federal). O projeto foi desenvolvido para mostrar que o sistema
Steel Frame é viável para qualquer local e ambiente, sendo uma solução de baixo custo, com finalização em menor tempo do que
as construções convencionais que utilizam o concreto armado. Em termos de qualidade estrutural, não há dificuldades de montar
seu sistema que é totalmente em aço e também possibilita a movimentação interna das paredes em DryWall com placas em gesso
acartonado ou outro tipo de revestimento, possibilitando opções diversas de espaço e conforto. Podemos considerar que o Brasil,
está aceitando melhor esses novos métodos construtivos devido à sua rapidez construtiva.

PALAVRAS-CHAVE: Steel frame. moradia popular. aço. baixo custo. gesso acartonado.
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MUSICAST – INOVAÇÃO MUSICAL
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Edson Cardoso Batata Junior – Edson.junior64@etec.sp.gov.br
Lucas Silvestrin da Silva – Lucassilvestrin94@hotmail.com
Paulo Roberto Bueno Gellioli – Paulo.bueno4@etec.sp.gov.br

Orientador: Edwin Mauricio Loboschi– emloboschi@ig.com.br
Coorientadora: Glaucia Gisele Tenório– Glaucia.tenorio@etec.sp.gov.br
Etec Bento Quirino – Campinas
O Musicast é o protótipo de um instrumento musical com uma forma alternativa de acesso às notas musicais. Ele tem por finalidade
trazer uma nova proposta de performance por parte do musicista, onde o mesmo terá condição de expressar seu talento ou sentimento através da manipulação de feixes de luz. Trata-se de uma adaptação de um instrumento original que tem no seu interior a
arquitetura e plataforma MIDI (Musical Instrument Digital Interface) como, por exemplo, um teclado musical genérico. A adaptação
é um circuito eletrônico ativo que utiliza como cérebro um microcontrolador comum da empresa Microchip tal como 16F628A e uma
estrutura mecânica adequada de modo a permitir o musicista executar sua performance no aparelho. Esse instrumento não deverá
ter saída de áudio, ou seja, ele não terá sonoridade própria, mas sim um controlador MIDI alternativo, podendo, dessa forma, acessar
via protocolo MIDI, os diversos tons musicais presentes nos aparelhos escravos. O equipamento escravo terá sua saída de áudio
conectada a um amplificador de áudio e uma caixa acústica para a reprodução sonora do timbre escolhido e das notas musicais
ativadas pelo executor. A parte eletrônica deverá ser projetada de modo a garantir excelente estabilidade térmica e imunidade a ruídos externos no sentido de evitar disparos sonoros aleatórios que venham atrapalhar a performance do musicista, enquanto que a
parte mecânica deverá ter precisão suficiente para proporcionar ao mesmo o conforto necessário para uma adequada manipulação.
Para alimentação do protótipo será projetada uma fonte de alimentação estabilizada do tipo linear com tensões necessárias para o
funcionamento adequado do equipamento.

PALAVRAS-CHAVE: instrumento musical. microcontrolador. luz. protocolo MIDI. linguagem C.
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PERFURADOR MICROCONTROLADO DE PCB
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Abner Lucas de Oliveira Leite – abner.leite@etec.sp.gov.br
Eudes Cerone Azevedo – eudes.azevedo@etec.sp.gov.br
Paulo Rodrigo Teixeira Gil – paulo.gil@etec.sp.gov.br

Orientador: Marco Aurélio F. Soares– marcotronics@terra.com.br
Etec Bento Quirino – Campinas
O Perfurador Microcontrolado de PCB é um protótipo de uma ferramenta alternativa de perfuração das placas de circuito impresso
(PCI). Ele tem por finalidade melhorar a etapa de perfuração das placas, nos quesitos de tempo e precisão. Dessa forma, este projeto
será de utilidade no processo de fabricação de PCI’s para hobbistas de eletrônica e pequenos produtores de PCI’s. A parte mecânica
responsável pela sustentação e movimentação do Perfurador Microcontrolado é viabilizada a partir do uso de martelo, furadeira,
lixadeira, serrote, serra de tico-tico, pregos, arrebites, madeiras compensada e aglomerado, corrediças de gavetas, sprays de tinta
preta, mini furadeira , duas barras rosqueadas e uma com superfície lisa, 3 motores de passo, rolamento, cinta de plástico, mangueiras de plástico. A parte elétrica do projeto terá cinco placas de circuito sendo três de com LEDs de alto brilho, uma de controle
geral dos motores e outra de sensores LDR e alimentação do PIC. Transistores serão utilizados para controlar as fases de cada um
dos motores de passo, e resistores para maior proteção aos outros componentes e controlar a corrente dos circuitos. O conjunto LEDs
e LDRs será usado para localizar os furos da PCI matriz. O PIC armazenará as posições dos furos e enviará os sinais que acionarão
os transistores dos motores de passo, responsáveis controle movimento 3D da pela perfuradora. Como resultado espera-se que o
protótipo possa perfurar até 250 furos em uma PCI e repetir o processo ao comando do operador.

PALAVRAS-CHAVE: placas de circuito impresso. perfurador microcontrolado. transistores e
resistores.
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PONTO DE ÔNIBUS PARA DEFICIENTES VISUAIS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Anderson da Costa – andeersoon_@hotmail.com

Orientador: Alexandre Santos de Almeida – alexandre.santos.1@hotmail.com
Etec Monsenhor Antônio Magliano – Garça
Atualmente, para embarcar em um transporte coletivo, os deficientes visuais encontram dificuldades na identificação do itinerário
dos mesmos, necessitando da ajuda de terceiros para informá-los. Diante desse fato, o projeto proposto tem como objetivo, desenvolver um ponto de ônibus, equipado com lâmpadas de sinalização, acionadas por botões com legendas em Braille, trazendo
a informação do itinerário de cada linha de ônibus. Ao chegar ao ponto de ônibus, através de um painel acoplado ao mesmo, o
deficiente visual identifica o itinerário correspondente, que estará escrito em Braille, em seguida, pressiona o botão vinculado ao
itinerário, acionando uma lâmpada instalada na parte superior do ponto, que possui uma cor correspondente à linha do transporte,
permanecendo acesa até a chegada do mesmo. Ao visualizar a lâmpada acesa e correspondente à linha do ônibus, o motorista para
o veículo no ponto, para o embarque do deficiente visual. Através de um controle sem fio e sem se levantar, o motorista apaga a
lâmpada, para que o sistema fique liberado para o próximo passageiro. Se o dispositivo for acionado por uma pessoa durante a madrugada, quando na maioria das vezes, os ônibus param de circular, o sistema através de um temporizador, desativará o dispositivo
automaticamente, após o mesmo permanecer acionado por um intervalo de tempo, determinado pela empresa de ônibus, evitando
assim, o desperdício de energia elétrica. A implementação da alternativa proposta, não exige grandes modificações no funcionamento do transporte público de ônibus, na forma como funciona hoje. Assim, sua implantação pode ser realizada em um curto
espaço de tempo, melhorando dessa forma a qualidade de vida dos deficientes visuais, tornando-os cada vez mais independentes.

PALAVRAS-CHAVE: deficiente visual. ponto de ônibus. lâmpadas de sinalização.
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REUSO DO ISOPOR em MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO civil
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Rubens Giovandro Carminati – rubens,carminati@etec.sp.gov.br
Tayná Gonçalves Miranda – tayná.miranda@etec.sp.gov.br

Orientadora: Angela Capelari Renzano – angela.renzano@etec.sp.gov.br
Etec Sales Gomes – Tatuí
O poliestireno expandido (EPS) mais conhecido no Brasil pela marca Isopor é uma matéria derivado do petróleo. O seu descarte irregular acaba se tornando problema ambiental, pois, necessita de um longo tempo para sofrer degradação por ser expandido ocupa
muito espaço. Quando queimado gera gases poluentes e prejudiciais à saúde, , no seu estado sólido não contamina solo, ar ou água.
O que poucos sabem é que o poliestireno expandido é 100% reciclável, mas sua reciclagem não compensa, pois é economicamente
inviável por ser um material de baixo valor e sua densidade e peso insignificante, por isso o melhor a fazer é reutilizá-lo. Este é o
objetivo do projeto, explorar a reutilização do EPS e a área escolhida foi a construção civil. Neste caso, o EPS poderá ser reutilizado
na elaboração do bloco de tijolo, com a função térmica (o termo bloco) ou até mesmo acústica. A composição do concreto leve tem
como matéria prima básica uma mistura de cimento, areia e logicamente o isopor. Trabalhados juntos na medida correta formarão
blocos que pode ser aplicado em construção de calçada, quadras esportivas, contra piso, banco de jardim, vasos, balaústres, casas
pré-fabricadas, regularização de lajes em geral, enfim, quase tudo que se faça usando concreto, com exceção de estruturas que exige
materiais mais específicos. O resultado esperado é despertar interesse para o uso do EPS na construção civil, previsto para reduzir o
custo da obra em até 10% e diminuir o consumo de energia elétrica em ambientes climatizados, conforme a característica isolante
apresentada pelo isopor. Além desses benefícios anteriores o foco está na participação e preservação do meio ambiente, buscando
a sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: isopor. construção civil. reutilizável.
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SEMÁFORO INTELIGENTE
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
José Aparecido Chagas
Maurício Antônio Cardozo
Oswaldo Aparecido Rodrigues Júnior

Orientador: Thiago Xavier da Silva Palma - palma@cpflsantacruz.com.br
Coorientador: Nathalia Albanezi Napolitano - nath.albanezi@hotmail.com
Etec Waldyr Duron Junior - Piraju
Com o avanço das políticas sociais no país, destaque às normatizações de acessibilidade, houve a necessidade de adaptações do
ambiente para facilitar o cotidiano das pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando sua inclusão à sociedade e
melhorias no seu bem estar. A segurança dessas pessoas no trânsito é imprescindível, dado que sua mobilidade e atenção estão
comprometidas pela baixa sensibilidade de seus respectivos sentidos. O objetivo deste projeto consiste em aplicar a automação industrial no desenvolvimento de um semáforo que agregue, além das funções necessárias exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro,
funções auxiliares às pessoas com necessidades especiais, reduzindo riscos de acidentes no trânsito. O funcionamento é baseado em
uma matriz de controle, através de um controlador lógico programável e iluminação com dispositivos semicondutores emissores
de luz associados à sensores de presença que possibilitam o acionamento de alertas sonoros diferenciados para pessoas com baixa sensibilidade visual, utilizando as palavras “PARE”, “ATENÇÃO” e “SIGA EM FRENTE”, e pessoas com baixa sensibilidade auditiva,
com utilização de bip’s, sendo três simbolizando a palavra “PARE”, dois a palavra “ATENÇÃO” e um simbolizando a palavra “SIGA EM
FRENTE”. O resultado visa, acima de tudo, oferecer às pessoas portadoras de necessidades especiais mais segurança, conforto e
tranqüilidade ao se deslocar em sua cidade.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade. automação industrial.
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STEP BY STEP
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Gabriel Guerra da Silva Freire – gabriell_guerra@ig.com.br
Rangel Lino Guimarães Filho – delrangel23@hotmail.com
Wilson Jobe dos Santos Filho – advancedengenharia@gmail.com

Orientador: Geraldo Candido de Moraes - geraldocandido@terra.com.br
Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba
O projeto foi concebido para possibilitar bem estar às pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como despertar esperanças a suas famílias que poderão ver seus entes desfrutando de uma maior independência. Desta forma foi desenvolvido um equipamento baseado nos princípios necessários para a fisioterapia de pessoas portadoras de paralisia cerebral que serão estimuladas a
andar por meio de um sistema mecânico, o mesmo atuará corrigindo sua postura, fortalecendo seus músculos e recuperando seus
movimentos. Isso será possível porque o movimento estimula o envio sinais elétrico ao sistema nervoso central o ensinando a caminhar. Construído com um mecanismo simples e impulsionado por um motor de esteira ergométrica, sustentado em uma estrutura
metálica no formato de uma ‘’gaiola’’ a pessoa fica suspensa, presa através de uma cadeirinha, como a usada em esportes radicais,
onde será adaptado um dispositivo de correção de postura, dotado de engrenagens e manivela, ou ainda moto redutor. Com as
pernas presas num par de ‘’pranchas’’ serão estimulados os movimentos. Trazendo como vantagem facilidade em sua movimentação
com custo reduzido e design surpreendente. Fugindo da rotineira fisioterapica foi desenvolvido um sistema de entretenimento em
que a pessoa sentirá a sensação de estar em um ambiente tridimensional, através de quatro monitores de LCD de dezessete polegadas e um kit multimídia adaptado a estrutura. Tudo sem a utilização da rede elétrica convencional, pois o aparelho irá gerar sua
própria energia e desta maneira se torna sustentável. Com isso agrega-se valor a sociedade, ajudando no cotidiano de pessoas que
possuem mobilidade reduzida trazendo interatividade qualidade de vida, e preservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: estimulo. paralisia cerebral. mobilidade reduzida.
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TEMPORIZADOR DE PARADA SOLICITADA PARA ÔNIBUS
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Alysson Rodrigues Feitosa – alysson1993-2010@hotmail.com
Reginaldo Diógenes Lourenço Neto
Thiago Vinicius de Moraes Ribeiro – thi_vmb@hotmail.com

Orientador: Murilo Zanini de Carvalho – murilo.eletronica.mecatronica@gmail.com
Coorientadora: Adriana Nakatani – adrimariko@ig.com.br
Etec Júlio de Mesquita – Santo André
O transporte público é o responsável por locomover a população para seus postos de trabalho e seus lares todos os dias. Com todos
os avanços tecnológicos trazidos pela eletrônica automotiva, ainda existem diversos problemas em relação a segurança dos passageiros, que por muitas vezes sofrem acidentes com as portas automáticas. O objetivo desse projeto é de melhorar a qualidade dos
transportes públicos, como ónibus e trens, utilizando um mecanismo que aumenta a segurança dos passageiros ao desembarcar.
Realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando artigos e projetos de pesquisa relacionados com o tema transporte público
e acessibilidade ao usuário, bem como pesquisas de campo com motoristas e usuários do transporte público para identificar as
necessidades frente ao desembarque dos passageiros. A escolha do hardware foi pensando em facilitar a visualização pelo usuário
mostrando o tempo de fechamento das portas e que sua implantação não gere grandes modificações mecânicas ou eletrônicas.
Utilizou-se um microcontrolador da família PIC. Ao querer desembarcar, o passageiro aciona o botão de parada do veículo de transporte coletivo, onde um indicador luminoso é aceso, avisando que alguém deseja descer. Recebendo esse o motorista abre a porta
para o desembarque. Nesse momento entra o temporizador, sendo que a partir do momento que se abrir a porta, a contagem de 9
segundos decrescente é iniciada. Caso esse tempo para o desembarque não seja suficiente, qualquer passageiro pode acionar novamente o botão de parada, reiniciando a contagem do tempo para o desembarque. Quando o tempo para o desembarque dos passageiros é finalizado, o motorista é recebe um sinal através de outro indicador luminoso para poder fechar a porta de desembarque.

PALAVRAS-CHAVE: ônibus. parada solicitada. temporizador. microcontrolador
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TRANSFERÊNCIA TÉRMICA COM VAPOR SATURADO
Tecnologia Industrial e Infraestrutura
Ronaldo Ferreira
Murilo Bardi
Danilo Codogno C. Pedroso

Orientador: Noel R. Machado – engnoel@yahoo.com.br
Coorientador: Nelson Casteluci – nelson.casteluci@gmail.com
Etec de Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista
Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de controle automático,que tem como base uma programação de CLP
(controle lógico programável) desenvolvida em lógica ladder (IEC 61131-3) sua função é atuar sobre uma planta piloto deixando-a
estável e segura. O sistema de controle atua sobre uma caldeira de pequeno porte e tanques de misturas. Todo o projeto foi baseado
para trabalhar conforme NR-13 (Caldeiras e vasos de pressão) com enquadramento na categoria “C”, conseguindo assim seguir parâmetros básicos de projeto e garantindo segurança e controles mais precisos e eficientes, como preconiza a norma, que em questões
de segurança, determina a realização de testes hidrostáticos e calibração geral dos instrumentos analógicos e digitais. Foi efetuado
um sistema de intertravamento interno do CLP, que em caso de falha do sistema elétrico, a parada parcial ou total do sistema. Outro
ponto bastante interessante do projeto. Ainda em respeito à segurança dos usuários e operadores desenvolvemos uma estrutura
completa que contempla o painel de controle (controladores, disjuntores, sinaleiros e chaves de controle, etc), visando manter a
integridade e flexibilidade durante os testes e operação. Garantimos também que durante a elaboração e execução do projeto atentamos a questões ambientais para confecção da planta piloto com reaproveitamento de matérias de descarte tais como: extintor,
panela de pressão, estrutura metálica, entre outros, Com tudo isso, espera-se um controle automático do projeto e atendendo a
parâmetros pré-elaborados e uma boa harmonia eletro-mecânica.

PALAVRAS-CHAVE: caldeira. sistema de automação. proteção operacional. intertravamento.
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Categoria 6
Projetos das Escolas Técnicas
Segurança e saúde: projetos sobre doenças sexualmente transmissíveis, drogas e álcool,
educação física, epidemiologia, microbiologia, nutrição (educação nutricional), enfermagem,
ergonomia, farmácia, farmacologia, fisiologia e fisiopatologia, saúde bucal e prótese dentária,
saúde coletiva e individual, saúde no trabalho, prevenção e segurança no trabalho, entre outros.

ALBUMINA COMO ATRATIVO PARA
MOSQUITOS HEMATÓFAGOS
Segurança e Saúde
Angélica Manzini Santos – angel_manzinii@hotmail.com
Fernanda Vidoti de Castro – fevidoti@hotmail.com
Natasha Ceretti Maria – natashaceretti@yahoo.com.br

Orientador: Vitor Lucas Amaral Sanches – vitor.slucas@gmail.com
Coorientador: Jorge Luis Costa – jorgeluisbio@uol.com.br
Etec Osasco II – Osasco
Devido a grande concentração de mosquitos tanto na ETEC Osasco II como na comunidade do entorno da escola, levando em conta a
proximidade do rio Tietê, viu-se a necessidade da confecção de uma armadilha de baixo custo e sustentável como forma de controle
desses mosquitos e do mosquito transmissor da dengue. Com a dificuldade de identificação de espécies do A. aegypti e outros pernilongos, a isca utilizada teria que atrair qualquer tipo de mosquito hematófago. Pesquisamos que um dos principais atrativos para
a confecção das armadilhas para os pernilongos é o dióxido de carbono (CO2) liberado na respiração de suas vítimas. Além do CO2,
existem outros atrativos como a albumina necessária para as fêmeas de mosquitos hematófagos maturarem seus ovos. A armadilha
é construída de forma bem simples. Com uma garrafa pet de 2L e corta-se na linha do gargalo e reserve. Em seguida, adiciona-se
alguma fonte de glicose (açúcar) diluída em água de torneira, juntando 5g de levedura em pó (levedo de cerveja) para a isca de CO2.
Em seguida, será colocada clara de ovo como fonte de albumina. Ao final da preparação, a mistura deverá ser aquecida até 35°C
para otimizar a fermentação da glicose pelas leveduras e auxiliar no processo de dissipação do odor produzido pela albumina. Para
finalizar a armadilha coloca-se o gargalo reservado virado para baixo como um funil para confundir a saída desses pernilongos da
armadilha. Contudo, a armadilha deverá ser envolta em papel preto para desorientação dos pernilongos e prejudicar a saída dos
mesmos de dentro da armadilha. Os testes serão realizados nas imediações da ETEC Osasco II.

PALAVRAS-CHAVE: albumina. armadilha para mosquitos hematófagos. leveduras.
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS:
aceitabilidade
Segurança e Saúde
Luani Maria da Fonseca Marchi (luuh.beeshop@hotmail.com)
Mariana Monteiro da Fonseca Baroni
Tiago Nunes Guardado

Orientadora: Anita Solange Arone (anita_escola@yahoo.com.br)
Coorientadora: Jessica Mascaretti Dias (jessica_mascaretti@hotmail.com)
Etec Getúlio Vargas – São Paulo
Fome: em um país onde a diversidade de produtos com excelente valor nutritivo é abundante, encontra-se um problema que não
parece ter fim. O Brasil esta entre os três maiores produtores mundiais de frutas, produz anualmente 140 toneladas de alimentos,
sendo um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo; em contra partida, o desperdício alimentar, não contando
o que é desprezado em residências, é de aproximadamente 9 bilhões de toneladas/ano. Elaborar opções para um cardápio com
preparações de partes não convencionais e avaliar a aceitabilidade das mesmas em uma instituição de acolhimento na Zona Leste
do município de São Paulo. O início da pesquisa ocorreu com coleta de dados de desperdício, em kg e litros. Os alimentos com
dados coletados foram: alface, tomate, cebola, acelga, banana e laranja. Foram escolhidas receitas com o aproveitamento integral
dos alimentos selecionados e realizados testes preliminares antes da degustação com o público alvo. O teste de aceitabilidade das
preparações foi realizado com nove voluntários não treinados, moradores da instituição. As preparações aprovadas passaram a fazer
parte da composição do cardápio da instituição de acolhimento. Os dados de desperdício proporcionaram a elaboração de sete
preparações com partes de alimentos geralmente desprezadas, com valor nutricional importante para consumo humano, diminuiu
o montante de resíduo orgânico gerado na instituição, além de proporcionar a educação alimentar. Foi possível utilizar as partes dos
alimentos normalmente desperdiçadas e desenvolver preparações viáveis dos pontos de vista nutricional e econômico, aplicando-o
em instituição de acolhimento, com indivíduos segregados pela sociedade, estimulando o aproveitamento de alimentos e interação
social, proporcionando novas experiências de vida aos pesquisadores.

PALAVRAS-CHAVE: desperdício de alimentos. aproveitamento integral. teste de aceitabilidade.
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BIOMASSA: O QUE É QUE A BANANA TEM?
Segurança e Saúde
Carolina Boarroli- caah.boarroli@gmail.com
Daniele Mazzetti

Orientadora: Tânia Maria Bernardes de Almeida – taniapinto@terra.com.br
Etec Benedito Storani – Jundiaí
A merenda escolar é um benefício distribuído aos alunos da Etec Benedito Storani, resultado da parceria com a Prefeitura do Município de Jundiaí. A proposta do programa de alimentação escolar é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos
estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis (Programa Nacional de Desenvolvimento Escolar),
tendo entre os cardápios oferecidos na escola o pão com biomassa de banana verde. A proposta desse trabalho é introduzir a biomassa de banana verde em preparações culinárias comuns e de grande aceitação, facilitando sua presença no consumo diário e no
acesso aos seus benefícios nutricionais e funcionais. A pesquisa foi desenvolvida pelos alunos do 3º módulo do Curso Técnico em
Nutrição e Dietética estando dividida em pesquisa bibliográfica sobre a biomassa de banana verde, sua aplicação funcional, realização das fichas técnicas de cada receita, e testes sensoriais, no laboratório de Nutrição e Dietética da escola, onde as receitas foram
criadas ou adaptadas. O resultado obtido indicou que a inclusão da biomassa de banana verde não altera sensorialmente as receitas
quando comparadas as originais. No entanto, a inclusão do amido resistente, presente na biomassa da banana verde seleciona a
proliferação de determinados microorganismos que favorecem a saúde intestinal, prevenindo o aparecimento de algumas doenças.
Portanto, a adição da biomassa de banana verde na proporciona a inclusão de um prebiótico na dieta sem alterar significativamente
o paladar e os hábitos alimentares.

PALAVRAS-CHAVE: biomassa de banana verde. amido resistente. saúde intestinal. prebiótico.

FETEPS • 2012
167

BISCOITOS RECHEADOS FORTIFICADOS COM FERRO
Segurança e Saúde
Bianca Ferreira Candido – biancafc__pink@hotmail.com
Giovanna Fernandes Ricciarelli – giovanna.ricciarelli@gmail.com
Heloísa de Oliveira Jacobina – heloisa_oj@hotmail.com

Orientador: Aparecida de Oliveira – littlecid@gmail.com
Coorientador: Mônica de Oliveira Costa– monka@uol.com.br
Etec Carlos de Campos – São Paulo
A fortificação de alimentos, para o controle da anemia ferropriva, deve ser sempre incentivada entre pré-escolares. O nosso objetivo foi desenvolver um produto alimentar fortificado com ferro destinado a pré-escolares. A pesquisa foi experimental, descritiva
e qualitativa. Inicialmente, foi identificado o alimento/preparação mais apreciado entre pré-escolares de uma escola particular.
Elaborou-se um produto com características organolépticas definidas por meio de uma escala afetiva. Posteriormente, a formulação
foi degustada por pré-escolares, a fim de verificar a aceitabilidade. Realizou-se também o cálculo e análise da composição nutricional, bem como a comparação nutricional com a de produtos similares e estimativa de custo. Optamos pelo biscoito recheado (81%
de aceitação), pela possibilidade de inclusão de fígado bovino ao recheio, como forma de fortificação com ferro hemínico. Após a
sua elaboração, a formulação foi degustada entre pré-escolares, com 100% de aceitação. O valor nutricional da porção (46g = 2 unidades) atendeu as recomendações nutricionais mínimas esperadas (5%), exceto a de fibras alimentares (3,4%) e de sódio (2,96%).
Entretanto, observaram-se valores aumentados, mas dentro do recomendado, de gorduras saturadas (44%) e colesterol (33%),
pelo fato do fígado bovino ser fonte destes nutrientes. O conteúdo de ferro, sendo 52% de alta biodisponibilidade, atendeu 22%
das recomendações diárias deste mineral. Quando comparado com produtos similares, observou-se que a formulação apresentava
maior teor nutricional, exceto no de fibra alimentar, sódio e cálcio. Quanto aos custos da porção, estes se encontravam entre R$ 0,92
e R$ 1,38, tornando o produto viável também do ponto de vista econômico. Acreditamos que o uso de fígado bovino, em biscoitos
recheados, pode ser uma alternativa para fortificação de ferro, com boa aceitabilidade e baixo custo. Entretanto, deve-se observar a
composição nutricional dos demais alimentos oferecidos diariamente, para que não haja consumo excessivo de gorduras saturadas
e colesterol ou, ainda, deficiente em fibras alimentares.

PALAVRAS-CHAVE: alimentos fortificados. anemia ferropriva. ferro. pré-escolar.
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BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM BARRACA DE PASTEL
Segurança e Saúde
Ana Beatriz de Araujo Pires – anndreabia@hotmail.com
Mayara da Rocha Silva – mayrocha12@hotmail.com
Simone Silva dos Santos – moni_sant21@hotmail.com

Orientador: Felipe Senra do Valle – aulaquimica@yahoo.com.br
Coorientador: Gislayne Christina A. Azevedo –coord.nut.ev.pb@hotmail.com
Etec Parque Belém – São Paulo
Uma feira livre é um local de grande circulação de pessoas e, muitas delas, aproveitam a barraca de pastel para fazer uma refeição.
Para que a refeição seja adequada do ponto de vista higiênico-sanitária, no entanto, são necessárias condições mínimas de higiene
na manipulação e conservação dos alimentos. O projeto justifica-se pela não existência de normas especificas de regulamentação
das boas práticas de manipulação e fabricação para barracas de pastel e, considerando o número de pessoas que circulam em feiras
livres, a localização da barraca, o armazenamento e a manipulação do alimento, observa-se um alto risco de contaminação, o que
pode caracterizar um problema de saúde pública. Para avaliar tais riscos, foi desenvolvido um check-list com base na RDC 275/2005.
O projeto tem por objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de barracas de pastel de feiras livres em um bairro da Zona Leste,
com vistas a sugerir melhorias economicamente viáveis e que possam reduzir ao máximo, os riscos à saúde pública. Até o presente
momento, foram identificados como grande risco, a falta de refrigeração e de higiene na manipulação do pastel. Após conclusão da
pesquisa, serão propostas às feiras visitadas, sugestões para a melhoria da barraca visando menores riscos ao consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: boas práticas de manipulação. higiene. consumidor.
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CONTAMINAÇÃO dOS LOCAIS DE USO COLETIVO NA ETEC
Segurança e Saúde
Beatriz Caroline de Moraes – biah_moraes02@hotmail.com
Geovana Letícia Oliveira – geovanalo@hotmail.com
Helara Miranda Branco – helara_branco@hotmail.com

Orientador: Priscila Borges Dalbem Gaspar – priscila.dalbem.gaspar@gmail.com
Coorientador: Fábio Gaspar – fabio.gasparr@gmail.com
Etec de São Roque – São Roque
Diante dos recentes surtos mundiais de doenças infecciosas causadas pela higienização inadequada de locais públicos, desenvolveu-se este projeto de pesquisa com a temática de preocupação com a higiene pessoal e coletiva na ETEC de São Roque, visando a
prevenção de doenças que podem ser contraídas nos locais de uso coletivo da escola. Será realizada a coleta de material biológico
nos bebedouros, vasos sanitários e maçanetas dos banheiros de alunos e funcionários da ETEC de São Roque em dois momentos. No
primeiro momento após a higienização dos mesmos pelas funcionárias da limpeza e no segundo momento, após o uso pelos alunos
e funcionários da escola. As amostras coletadas serão colocadas em placas de Petri com meio de cultura e submetidas à temperatura
de 37ºC, em estufa. Feito isso realizar-se-á todo o processo de identificação de espécies de bactérias, inclusive bactérias patogênicas existentes nestes pontos de coleta. Os dados das análises microbiológicas serão relacionados aos resultados dos questionários
aplicados às funcionárias da limpeza, dos alunos e professores da escola, para verificar se a limpeza feita nos pontos de coleta, bem
como a higienização pessoal é eficiente contra bactérias patogênicas. Por meio de folhetos explicativos, pretende-se orientar toda a
comunidade escolar a respeito da importância da correta higienização pessoal, a fim de se evitar a infecção por doenças oriundas da
contaminação em locais de uso coletivo, como disenterias, que atingem os alunos e funcionários da ETEC.

PALAVRAS- CHAVE: prevenção de doenças. higiene de locais públicos.
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CULTIVANDO SAÚDE
Segurança e Saúde
Renan Crispin Siqueira - renan.siqueira8@etec.sp.gov.br
Danilo Henrique Ramos - henriquedanilo94@yahoo.com

Orientadora: Maria Paula Rosa - mp-mari@hotmail.com
Coorientadora: Andrea Prado Elias - andrea.elias@etec.sp.gov.br
Etec Santa Rosa de Viterbo – Santa Rosa de Viterbo
A cultura milenar do uso de ervas medicinal vem sendo usada como ferramenta de tecnologia de aprendizagem e atendimento
comunitário pelos professores e estudantes da ETEC de Santa Rosa de Viterbo através do projeto “Cultivando Saúde”. Inicialmente
foram feitos estudos de fitoterápicos com os estudantes do curso de técnico em farmácia onde os alunos fizeram uma pesquisa
de campo, na comunidade do entorno da escola, coletando dados que nos levaram a observar o mau uso na utilização das ervas
medicinais pela comunidade local, erros no preparo de chás, infusões, tinturas, emplastos e xaropes, ocorrendo relatos que levaram a processos de intoxicação e alergias. Essa preocupação levou a Etec a desenvolver um projeto de cultivo e utilização de ervas
medicinais com o objetivo de proporcionar um atendimento científico à comunidade com vistas a redução ou erradicação do mau
uso dessas plantas. Na pesquisa feita pelos alunos, levantou-se as espécies mais utilizadas, as diferentes formas de preparo, as
dificuldades do cultivo e o conhecimento popular do uso das espécies em questão. Essas informações guiaram o projeto para o
desenvolvimento em várias etapas, levando a comunidade informações que possibilitem o conhecimento e desenvolvimento do
cultivo em diferentes espaços, a identificação das ervas, seu uso correto e o preparo de maneira adequada, além de técnicas de compostagem, que vem trazer a esse projeto a questão da sustentabilidade permitindo o desenvolvimento da consciência ambiental
nos educandos e na comunidade. Todo esse trabalho é levado à comunidade por meio de panfletos, cartilhas informativas e feiras
científicas, que acontecem tanto no recinto da ETEC (Jornada da Cidadania e Semana Paulo Freire) quanto nas ruas (ETEC na Praça,
Semana da Saúde). Nesse momento a comunidade tem a oportunidade de observar em loco todo conhecimento a ela transmitido
por meio de cartilhas e panfletos.

PALAVRAS-CHAVE: ervas medicinais. cultivo de ervas medicinais. utilização das ervas medicinais.
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DEFICIENTE COGNITIVO E O TÉCNICO DE NUTRIÇÃO
Segurança e Saúde
Almerinda C.M. Cardoso – almerindaluana@hotmail.com
Daguimar Aparecida das Chagas – daguimar.damato@hotmail.com
Marcela Neves Falcão – celinhanf@hotmail.com

Orientador: Marisa de Moraes Vilela Szabo – marisa.szabo@yahoo.com.br
Coorientador: Kátia Antonia de Castro Dias – katia.cristal@yahoo.com.br
Etec Dona Escolástica Rosa - Santos
O estudo aborda a importância da participação no aprimoramento das habilidades manuais do deficiente cognitivo, viabilizando
oportunidades de autonomia e inserção no mercado de trabalho, por meio da aplicação das técnicas corretas de manipulação dos
alimentos, com possível geração de renda. Apoiar o profissional nutricionista na capacitação de jovens deficientes cognitivos na
higienização e manipulação dos alimentos, sob responsabilidade da APAE – Santos. Pesquisa de campo realizada na Unidade Casa
Amarela da APAE Santos, com jovens e adultos deficientes cognitivos, assistidos pelo Núcleo de Trabalho, Renda e Emprego - NUTRE.
Nessa pesquisa o técnico em nutrição observou e avaliou procedimentos como: paramentação e higiene pessoal, de utensílios,
equipamentos e ambiente, e ainda na execução das preparações, desenvolvidas durante aulas praticas ministradas no núcleo sob
responsabilidade do nutricionista da instituição. Foi aplicado um relatório de verificação nos dias 15/03/2012 a 26/04/2012.Durante
as aulas ministradas pela nutricionista responsável, notou-se que os alunos tiveram maior dificuldade e necessitaram de acompanhamento para execução dos seguintes itens: uso do uniforme, higiene das mãos, higiene das bancadas, pesagem dos ingredientes,
postura durante os procedimentos, higiene das mãos e das bancadas a cada troca de procedimento e identificação das preparações.
Já nos itens separações e higiene dos utensílios tiveram maior facilidade na execução da tarefa, sem que fosse necessário acompanhamento. Os dados revelaram que os aprendizes apresentaram maior facilidade nos itens higiene e separação dos utensílios, não
havendo a necessidade de apoio; porém nas demais tarefas observaram- se alguns pontos a serem melhor trabalhados. Sugere – se
a introdução do profissional técnico em nutrição como apoio durante as aulas ministradas pela nutricionista responsável como
colaborador na efetivação do processo de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: deficiente cognitivo. manipulação dos alimentos. técnico de nutrição.
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DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA - conscientização
do doador
Segurança e Saúde
Sueli Geracino - sueligeracino@hotmail.com
Marcia Aparecida Carneiro- marcia_rike@hotmail.com
Daniele Zagat- danicamelo1@hotmail.com

Orientador: Maria Aparecida Bom João Passaroni - maria.passaroni@etec.sp.gov.br
Coorientador: Priscila Pereira Martins - priscilapemartins@hotmail.com
Etec Antonio Devisate – Marília
O objetivo do trabalho consiste em informar a importância da doação de medula óssea, por meio de esclarecimentos da comunidade escolar, para uma maior mobilização e com isso, aumentar o número de possíveis doadores. De acordo com pesquisas bibliográficas e de campo, verificou-se que a maioria da comunidade escolar desconhece o que é e como proceder no cadastro de doadores
voluntários e os procedimentos para a doação de medula óssea. Durante o processo de esclarecimentos sobre transplante e doação
de medula óssea para a comunidade escolar, constatou-se que as pessoas são resistentes quanto à esse tipo de doação principalmente por desinformação e acreditando em riscos para sua própria saúde. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado uma
parceria junto ao Hemocentro de Marília para abordagens de voluntários e entrega de folders sobre o assunto, bem como, utilização
de redes sociais e mídia consolidando uma campanha de conscientização e esclarecimento sobre os procedimentos necessários para
a doação da medula óssea. Mesmo quando as pessoas se inscrevem no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME)
como voluntários para doação, a falta de informação e o medo faz com que as mesmas desistam da doação quando são requisitadas. Com isso, por conta da diversidade racial em nosso país faz com que a busca pela compatibilidade se torne muito mais difícil.
Depois de esclarecidas as dúvidas, com linguagem clara e simples houve a sensibilização de várias pessoas, sendo que o número
de doadores voluntários da comunidade escolar que se cadastraram no REDOME, foi surpreendente. Portanto, concluímos que, se
houver sistematicamente, campanhas de conscientização, utilizando veículos de comunicação, a nível nacional que possa atingir a
todas as classes sociais, possivelmente teremos um aumento de cadastros no banco de medula óssea.

Palavras-chave: medula óssea. conscientização da comunidade. doação voluntária.
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EFEITOS DO ALOE VERA NA CICATRIZAÇÃO
Segurança e Saúde
Aldrey Melissa Gonçalves Arnal
Kaine Cristina Paccetti Ferronato Pinto
Rodrigo Silva de Oliveira

Orientador: Daniel Scabello Lourenço- danielprofbio@hotmail.com
Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas
Esse estudo é importante para fundamentar a aplicação da planta medicinal, conhecida como babosa, ¬ na cicatrização de feridas,
escoriações e queimaduras na pele. O produto resultante tem como benefício hidratação do tecido epitelial, que auxilia na cicatrização; apresenta efeito semelhante a um medicamento industrializado além de um custo muito mais acessível. Os objetivos do projeto
foram de compreender a regeneração do tecido epitelial e seus mecanismos; comparar a eficácia de um medicamento industrial
com a de um cicatrizante natural; elaborar um produto à base de babosa e realizar os testes de eficiência e os comparativos entre o
cicatrizante natural e o industrial. O produto à base de Aloe vera foi obtido através da incorporação do gel encontrado no interior da
planta em uma base de uso tópico. Nos voluntários devidamente autorizados, em feridas maiores, aplicou-se na metade da lesão
o cicatrizante natural e na outra metade o industrial, para uma melhor comparação da eficácia. Em pequenas lesões aplicou-se
apenas o cicatrizante natural. Uma das conclusões foi que 80% dos pacientes testados com o produto de Aloe vera tiveram evolução
nos casos e 20% não seguiram a posologia do tratamento. Nos ferimentos comparativos, pode-se observar grande semelhança na
atividade de regeneração da pele entre ambos os produtos. Os resultados foram tabulados através de questionários com os voluntários e fotos das lesões durante o período de utilização do produto. Conclui-se a partir desse estudo que, a longo prazo a utilização
do gel obtido da babosa, pode ser uma alternativa viável e mais acessível no tratamento de ferimentos.

PALAVRAS-CHAVE: babosa. cicatrização de feridas. tratamento alternativo.
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FAST CLEAN SHOWER – CHUVEIRO ENSABOANTE
Segurança e Saúde
Bruno Zanoti Machado Barros –
Luccas Gatti Pereira Passos – luccas_gatti@yahoo.com.br

Orientadora: Franciane Boriollo –franciane.boriollo@etec.sp.gov.br
Etec Trajano Camargo –Limeira
O projeto Fast Clean Shower foi criado para auxiliar o banho de idosos e portadores de deficiências físicas. De acordo com a Sabesp
o consumo de água diário necessário para uma higiene correta é de 50 litros por pessoa, os brasileiros consomem 200 litros de
água diariamente e consomem em um banho de 15 minutos 45 litros de água. Se o chuveiro fosse desligado no momento do
ensaboamento essa quantidade seria reduzida 3 vezes. Segundo a cartilha de orientação a pessoas com deficiência e seus familiares apresentada por Ribeiro demonstrando as mudanças que devem ser feitas no banheiro dos portadores de deficiência física,
foram realizadas mudanças que alteraram todo o banheiro, sendo que o mecanismo proposto pelo grupo tornou o banho mais
prático, rápido e econômico. Essas alterações são importantes, pois pessoas portadoras de deficiência físicas e idosas, por conta das
alterações físicas e emocionais, podem levar à síndrome da fragilidade e com isso desenvolver diversas doenças. Como método de
desenvolvimento utilizaram-se pesquisas bibliográficas e a montagem de um protótipo que possibilite a obtenção dos resultados
desejados. O protótipo desenvolvido com uma moto bomba SB1000C de 13W; mangueira de 2,5 milímetros de espessura, um
recipiente de plástico transparente, uma chave gangorra 2ª/8ª 250V liga/desliga PT, 2 metros de fita dupla face 3M para melhor
fixação na parece , 5 metros de fio de cobre. O presente projeto busca como resultado a diminuição no tempo do banho das pessoas;
redução do consumo de água; facilitar o banho de pessoas idosas e portadoras de deficiência física.

PALAVRAS-CHAVE: chuveiro ensaboante. economia de água. praticidade.
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FREQUENTADORES DE UM RESTAURANTE VEGETARIANO
Segurança e Saúde
Mateus Batista da Conceição
Cleyton Ignacio Fernandes
Mayara Gomes Perillo

Orientador: Eni Ramos – eni.ramos@uol.com.br
Coorientador: Viviane Correa do Nascimento – vivianecnascimento@yahoo.com.br
Etec Julio de Mesquita – Santo André
A grande maioria da população não conhece os fundamentos técnicos em que se baseiam o vegetarianismo e assim associam a
dieta vegetariana somente ao fato de excluir produtos de origem animal de suas escolhas alimentares, tornando-as inadequadas.
O objetivo principal deste estudo foi avaliar os motivos que estimulam a adesão dos frequentadores de um restaurante vegetariano.
O presente trabalho foi realizado em um restaurante especializado em refeições vegetarianas com uma pesquisa de campo com
46 clientes, onde foi aplicado um questionário semi quantitativo com questões sobre os motivos que levaram aqueles indivíduos a
frequentar o restaurante. Embora o estabelecimento seja vegetariano, apenas 11,65% da sua clientela é adepta ao vegetarianismo,
sendo este índice compatível com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) em 2011,
que demonstrou que 9% da população brasileira acima de 18 anos se declara vegetariana. Entre os entrevistados não adeptos ao
vegetarianismo observou-se que 31,07% frequentam o restaurante porque apreciam as características sensoriais da alimentação
oferecida no local; 21,36% afirmam que são motivados pelo conforto ambiental, associados a aspectos de higiene observados,
empatando com outros 21,36% que embora não sejam vegetarianos associam este tipo de alimentação com promoção de saúde;
7,77% frequentam o local por indicação e o preço acessível foi o item menos citado, atingindo apenas 6,80%. Concluímos que a
maioria dos frequentadores do restaurante o faz pela qualidade da alimentação e ambiente agradável, porém não segue o vegetarianismo e, embora esperava-se que a maioria de seus clientes fossem vegetarianos, o resultado demonstrou que esse índice não é
superior a realidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: vegetarianismo. frequentador. restaurante.
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HIGIENIZAÇÃO DO COURO CABELUDO DO PACIENTE ACAMADO
Segurança e Saúde
Andressa Aline de Oliveira – andressa_aline@hotmail.com
Jesiane Ferreira da Silva – jesianeferreira@hotmail.com
Kelly Rodrigues da Silva – kelly94bilby@gmail.com

Orientador: Cássia Tiêmi Nagasawa Ebisui – cassia.tne@gmail.com
Coorientador: Rosângela Ap. M. Chaves – rosan_marconato@hotmail.com
Etec Profa Anna de Oliveira Ferraz – Araraquara
Laboratório de enfermagem é um local modelo, onde várias horas são investidas para a formação acadêmica da equipe de enfermagem. Neste local a relação professor aluno se intensifica no aprofundamento das técnicas de enfermagem de forma eficiente e
eficaz. Existe a prática em manequins através da simulação e especificamente após o aprofundamento teórico utiliza-se a maquete
para melhor visualização e descrição das fases do procedimento da lavagem do couro cabeludo do paciente acamado. Os objetivos
deste trabalho consistem em: descrever a técnica de lavagem da cabeça do paciente acamado através da adaptação, inovação e
criação do procedimento pelos alunos e professores do curso técnico em Enfermagem, assim como construir uma maquete demonstrando a lavagem da cabeça do paciente acamado utilizando materiais de baixo custo, a partir da reflexão crítica da realidade
à intervenção de procedimento holístico, ressaltando a comunicação tacêsica e proxêmica em busca da excelência do cuidado em
Enfermagem. Associada à técnica pratica-se principalmente a humanização no intuito de personalizar o atendimento. Para isso, a
Teoria de Maslow fundamenta teoricamente, salientando as necessidades humanas básicas e a metodologia da problematização
pelo método do Arco de Bordenave. Ao contextualizar a realidade ele estuda, investiga, reflete buscando uma solução em conjunto
ao respeitar as idéias dos outros. Espera-se que esse trabalho possa contribuir no processo ensino aprendizagem e, sobretudo ao
bem estar do paciente que necessita de cuidados de Enfermagem. O processo se completa em algum grau de intervenção por ser
uma metodologia que proporciona sentindo e significado à ação pedagógica do professor e aluno.

PALAVRAS-CHAVE: higiene do couro cabeludo. necessidades humanas básicas.
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INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO JAPONESA EM RESTAURANTES
Segurança e Saúde
Fabiana Tavano Martins – gastronomiatcc@gmail.com
Leticia Alves do Nascimento – asuka.uchiha@yahoo.com.br
Diana Cristina Bezerra Rocha – diana.b.rocha@gmail.com

Orientador: Eliane Cristina dos Santos – nutri_eliane@yahoo.com.br
Coorientador: Natália Carvalho da Silva – dra.natsilva@gmail.com
Etec de Guaianazes – São Paulo
Os japoneses têm grande preocupação com seus pratos: valoriza-se a apresentação, o valor nutricional, o estimulo dos cinco sentidos, e preza-se a tradição rigorosa durante as preparações, tanto em relação aos ingredientes quanto a ordem em que estes aparecem. O presente estudo aborda as influências que a culinária japonesa sofreu tendo contato com a cultura brasileira. Por meio
de revisão bibliográfica levantaram-se os principais dados sobre o país e sua gastronomia. Entre as preparações pesquisadas, as
mais consumidas e tradicionais encontradas foram: “Sushi (Niguirisushi)”, “Sukiyaki”, “Sushigohan (Arroz para sushi)” e “Kappamaki”.
Após análise bibliográfica, buscou-se em campo a comparação entre as preparações tradicionais e as consumidas atualmente no
Brasil. O estudo foi realizado em um restaurante, no Bairro da Liberdade em São Paulo e, por meio de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, assinado pelo proprietário do local, que respondeu uma entrevista com questões abertas e autorizou a pesquisa
observacional, visando os componentes e o modo de preparo dos pratos objetos do estudo. Após a coleta foi feita comparação entre
as preparações tradicionais e as servidas no restaurante, para identificar ingredientes não condizentes com ambas as receitas. Assim,
observou-se que, em 75% dos pratos houve mudanças significativas e somente 25% mantiveram-se inalteradas. Notou-se também
a adição de ingredientes que apetecem o paladar brasileiro, como o “Ajinomoto”, por exemplo, e a exclusão de alguns tradicionais
como o saquê, que acaba encarecendo a preparação. Contudo, percebe-se que algumas mudanças são necessárias, até mesmo pela
popularização desta culinária, porém, a descaracterização dos pratos, implica no reconhecimento do rigor e sabor das preparações
tradicionais.

PALAVRAS-CHAVE: gastronomia. Japão. restaurantes. sushi. imigração japonesa.
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PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO OCUPACIONAL
Segurança e Saúde
Paula Prucoli – paula.prucoli@hotmail.com
Hellen Rodrigues - h_caroline_rodrigues@bol.com.br
Alexsander Slagueiro - alexsanderrodriguessalgueiro@yahoo.com.br

Orientador:Carlos Eduardo Ienne - eduardo.fisio@hotmail.com
Coorientador: Mariana de Oliveira Afarelli – mariana.afarelli01@etec.sp.gov.br
Etec Gino Rezaghi - Cajamar
A Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional - PAIRO é a diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a elevados níveis de pressão sonora e está relacionada diretamente a um ambiente ruidoso, principalmente nas indústrias
metalúrgicas. As técnicas usadas para prevenção desses trabalhadores são pouco efetivas, deixando-os sem saber na realidade o
dano que pode causar o ruído em seu sistema auditivo, que por muitas vezes leva a surdez. A partir desta constatação, observa-se que a implantação de um Programa de Prevenção Auditiva-PPA seria de imensa importância para a preservação da saúde e
integridade física do trabalhador. As ações promovidas pelo PPA poderiam evitar que inúmeros trabalhadores fossem excluídos do
mercado de trabalho. Este projeto tem por objetivo propor medidas para prevenir e/ou estabilizar as perdas auditivas ocupacionais
dentro de uma indústria metalúrgica, demonstrando a importância e os benefícios da implantação de um PPA contínuo e dinâmico.
Para a consecução deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. A pesquisa de campo contou com a
análise de exames clínicos e da anamnese de 67 colaboradores dos setores de fundição e usinagem de válvulas de uma metalúrgica
e testes com dosímetros em todo o layout da empresa. Constatou-se que o ruído presente no ambiente de trabalho tem intensidade
de 83 a 105 dB(A) e que 38,8% dos casos analisados possuem sugestiva perda auditiva induzida por ruído. Com isto concluiu-se que
os fatores que produzem surdez precoce em trabalhadores de metalúrgica são os elevados índices de ruído no ambiente da indústria
e a não utilização regular dos protetores auriculares. A implantação de um PPA permitiria frequentes medições do ruído nos postos
de trabalho, adaptações de medidas administrativas, de controle ambiental e socioeducativa, na intenção de minimizar e prevenir
a Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional.

PALAVRAS-CHAVE: ruído ocupacional. perda auditiva induzida por ruído.
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RADIAÇÃO DOMÉSTICA: PERIGO OCULTO
Segurança e Saúde
Ana Flávia Nascimento Silva – rocandota@yahoo.com.br
Lucas Presedino – rocandota@yahoo.com.br
Stéfani Caroline Canesin – stefanicanesin@gmail.com

Orientador: Roney Staianov Caum – roney.staianov@gmail.com
Coorientador: Rosangela Candota – rocandota@yahoo.com.br
Etec de Monte Mor – Monte Mor
A poluição ambiental causada pela radiação é um dos problemas que encontramos hoje em dia e que muitas vezes não vemos, mas
nos afeta diretamente se ficarmos expostos a um longo tempo em ambientes não controlados ou desprotegidos. Com o avanço da
tecnologia houve a ampliação de várias fontes de radiação no ambiente doméstico sem ao menos observarmos os riscos, tais como
micro-ondas, televisores, celulares e outros tipos de eletrodomésticos e eletrônicos que possuem elementos radioativos em sua
composição. A partir dos resultados obtidos na pesquisa feita junto aos alunos da Etec de Monte Mor, percebemos que em sua maioria, não tem conhecimento algum sobre a radiação e os riscos à saúde do indivíduo. Muitas vezes a falta de conhecimento ocasiona
a não percepção do risco que não são consideradas entre os cientistas, governantes, indústrias, serviços de saúdes, cidadãos em
geral. Segundo um consenso mundial sobre o índice tolerável de radiação para o corpo do ser humano não está realmente definido.
Atualmente, estudiosos concordam que apenas cada pessoa pode suportar entre 9 e 40 volts/m, e todos concordam que acima de 40
volts/m é prejudicial a saúde. Nesse contexto o estudo teve como objetivo final a investigação do conhecimento dos alunos da Etec
sobre radiação doméstica e com isso informa-los sobre o assunto, para que estejam cientes de como esses equipamentos podem
ocasionar danos à saúde, bem como se proteger da radiação.

PALAVRAS-CHAVE: radiação doméstica. riscos à saúde. fontes de radiação.
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RADICAIS LIVRES x ANTIOXIDANTES NO COMBATE AS RUGAS
Segurança e Saúde
Aline Da Silva Souza – aline.souza203@etec.sp.gov.br
Thiago Cardoso Ribeiro – thiago.ribeiro32@etec.sp.gov.br

Orientador: Marcela Lacorte Gelfusa – marcela.gelfusa2@etec.sp.gov.br
Coorientador: Ivani Ramos do Carmo – ivani.carmo3@etec.sp.gov.br
Etec Parque Santo Antonio – São Paulo
Nota-se a importância da realização deste projeto, a ação dos Radicais Livres e sua relação ao envelhecimento cutâneo, devido a
preocupação das mulheres de qualquer faixa etária no combate as rugas para a aquisição de uma aparência jovial e saudável. Uma
pesquisa foi realizada com as mulheres da Unidade Escolar, na faixa etária de 20 e 40 anos, sendo observado o desconhecimento do
fator causador do envelhecimento precoce cutâneo. Em um segundo momento, realizou-se um levantamento literário em relação ao
assunto abordado na pesquisa e posteriormente a análise dos artigos selecionados. Com o embasamento nestas análises, realizado
uma pesquisa sobre a atividade dos cremes contendo antioxidante, sua composição e como deve ser utilizado. Outro fator importante foi à investigação sobre o sistema tegumentar e seus mecanismos de defesas contra os radicais livres. Salienta-se a adoção de
hábitos saudáveis em relação aos cuidados com a pele diariamente. O tratamento com cremes antioxidantes deve ser indicado de
acordo com a faixa etária levando-se em conta os aspectos hereditários. Com o desenvolvimento do projeto pretende-se atingir o
maior número possível de mulheres a fim de informá-las sobre os benefícios do uso de cosméticos com antioxidantes no tratamento
antirrugas, bem como notar resultados positivos em sua pele após o pouco tempo de uso destes cosméticos faciais.

PALAVRAS-CHAVE: rugas. antioxidantes. cosméticos.
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SANGUE POLUI?
Segurança e Saúde
Gabriela Santo Mateus: gabriela.mateus@etec.sp.gov.br
Isaque Ferreira Mazzucatto Esteves: isaque_nem@hotmail.com
Karina da Silva Leite: kah_james@hotmail.com

Orientador: Copérnico Marcos Ferreira - copernico.ferreira@etec.sp.gov.br
Etec de Cerquilho - Cerquilho
O projeto tem como tema o sangue e o perigo que o seu contato ou manipulação e descarte incorretos pode causar. O contato do
sangue com agulhas e seringas, tubos de ensaio, equipamentos de análises laboratoriais, além de equipamentos cortantes e de
perfuração utilizados em matadouros – ou mesmo em clínicas veterinárias – deve ser tratado e controlado de forma a se evitar
qualquer tipo de contágio. Por outro lado, tais utensílios ou objetos, uma vez que tenham entrado em contato com sangue, devem
receber um tratamento diferenciado de qualquer outro material ao ser descartado, como já está previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). Vale lembrar que o sangue é uma substância que apresenta grande resistência
de decomposição e polui as águas. Entretanto, ainda pode ser observada em várias situações, a manipulação e o descarte indevido
destes materiais que, muitas vezes, são lançados em corpos d´água, podendo causar problemas de saúde às pessoas que, porventura, entrem em contato com estas águas contaminadas. O projeto tem como foco apresentar meios de conscientizar as pessoas
quanto às formas de prevenção e descarte corretos de sangue enquanto resíduo e de materiais contaminados por ele. A metodologia
utilizada para a elaboração do presente projeto tem como base o já referido PGRSS e visitas a laboratórios, hospitais, consultórios e
clínicas veterinárias. Entendemos que, por meio de materiais informativos adequados, o projeto trará conhecimento e esclarecimento quanto aos perigos de contaminação pelo contato com água e material contaminado com sangue, favorecendo a conscientização
da população e possibilitando a prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: sangue. água. conscientizar. prevenção.
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SEGURANÇA RETORNÁVEL
Segurança e Saúde
Alan Rodrigues da Silva
André Abido Tercioti Pinelli – andré_atp@hotmail.com
Gabriel Vinícius Marçal da Silva – gabriel_marcal16@hotmail.com

Orientador: Morgana Maravalhas de Carvalho Barros – mmcb44@yahoo.com.br
Etec Monsenhor Antonio Magliano - Garça
No município de Garça, estado de São Paulo, foi implantada no ano de 2006 a primeira cooperativa de lixo reciclável da região, a
COOPERGARÇA, com o objetivo de garantir renda e vida digna aos seus cooperários. Porém, após seis anos de atividade, constatou-se que as condições de trabalho oferecidas aos catadores de materiais recicláveis são precárias e insalubres e a cooperativa, motivo
de esperança para muitas famílias, hoje é vista como causadora de inúmeras doenças ocupacionais, podendo fechar suas portas.
Com a finalidade de minimizar os riscos existentes e melhorar a qualidade de vida destes trabalhadores, o projeto utiliza técnicas
de segurança do trabalho aplicadas aos cooperários, individualmente ou em grupo, como no prédio onde está instalada. Trata-se de
um conjunto de orientações e ações que foram planejadas através de visitas técnicas, observação in loco, aplicação de questionário
individualizado, pesquisas bibliográficas e palestras. Após a tabulação dos dados concluiu-se que com as melhorias ocorridas dentro
do ambiente de trabalho, mudanças significativas nas atitudes diárias desses trabalhadores ficaram evidentes resultando em motivação para executarem corretamente suas funções, o que nos leva a pensar que, de nada adianta nos preocuparmos em preservar o
meio ambiente se não melhorarmos a saúde dos responsáveis por ele.

PALAVRAS-CHAVE: doença ocupacional. condições de trabalho. coopergarça.
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SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA E CONTRACEPÇÃO
Segurança e Saúde
Ana Rosa Cruz Antonio - aninha_cruz2323@hotmail.com
Gardania Neves de Paula – gardanianp@hotmail.com
Thiago Nery de Oliveira – thiagondeoliveira@hotmail.com

Orientador: Valéria Marques Reigada – valeria_mreigada@ig.com.br
Coorientador: Marcia Aparecida Bezerra da Silva – márcia.silva2011@live.com
Etec Uirapuru – São Paulo
A sexualidade na adolescência é um tema polêmico, que na atualidade ainda causa constrangimento em parte da população. Os
adolescentes iniciam suas vidas sexuais cada vez mais cedo. A faixa etária média para a primeira relação sexual é de 12 a 14 anos, o
início precoce acarreta aumento do índice de jovens com DSTs e Aids e de gestações não planejadas. Segundo dados do Ministério
da Saúde, 25% dos partos realizados no SUS são de adolescentes com menos de 19 anos. Os adolescentes, não fazem uso eficiente
de contracepção e os motivos são diversos. O projeto tem por finalidade, informar e proporcionar questionamentos e reflexões sobre
os métodos contraceptivos e seu correto uso, direcionado ao adolescente que está inserido no ensino médio da ETEC Uirapuru. A
metodologia utilizada foi aplicação de questionário para verificar o conhecimento da população pesquisada. Os resultados obtidos
demonstram a falha no processo de informação e de possibilidades de prevenção. A partir desse resultado, realizou-se orientações,
esclarecimentos de dúvidas, distribuição de materiais ilustrativos, folders e banners, desenvolvendo a promoção da saúde do adolescente em relação a sexualidade, esclarecendo as possibilidades e escolhas consciente do método contraceptivo mais adequado,
a fim de reduzir os riscos para gravidez, aborto e de abandono de recém-nascidos, como também conscientização sobre os riscos
de DSTs e Aids. Concluímos que a informação correta pode interferir no processo de saúde do adolescente e como isso, diminuir os
riscos nesta fase de desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: adolescência. sexualidade. contracepção. DST - AIDS.
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SHOW DE FESTA:
É possível curtir com DRINKS SAUDÁVEIS
Segurança e Saúde
Tatiane Bahia – tatiane.bahia@etec.sp.gov.br
Nathalia Ribeiro – gamanathi@hotmail.com
Vanessa Maria Guarino – vanessa-guarino2011@hotmail.com

Orientador: Daniela Russo Rodrigues – dannirusso@hotmail.com
Coorientador: Fernando Schmidt Donola – fernandos1981@hotmail.com
Etec João Gomes de Araujo - Pindamonhangaba
O presente trabalho tem como principal foco a criação de um serviço de drinks não alcoólicos, que possam ser servidos em festas
para todos os públicos, vindo ao encontro das legislações vigentes e, também levando em consideração a demanda existente de
público que não consome álcool por questões religiosas. O principal objetivo do trabalho foi comprovar a possibilidade da elaboração de eventos sem a presença de bebidas alcoólicas, usando como alternativa drinks naturais com ingredientes funcionais.
Primaram-se pela utilização de ingredientes funcionais, o que torna os drinks em questão altamente apetitosos, de grande atratividade visual e, principalmente, com uma melhor resposta à nossa saúde e qualidade de vida. Realizou-se uma revisão bibliográfica
sobre bebidas alcoólicas e os problemas relacionados a esse consumo, sejam no transito ou na própria saúde dos consumidores,
nas legislações vigentes acerca da lei seca e de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos e sobre questões religiosas,
levando a confirmação da existência de publico para tal produto. Desenvolveram-se várias receitas e variações de drinks sem álcool,
submetidas a analise de professores e estudantes do Curso Técnico em Cozinha, destas selecionou-se seis receitas, as quais passaram
pelo processo de análise sensorial com 80 avaliadores recrutados na ETEC João Gomes de Araújo. As preparações obtiveram mais
de 90% de aprovação, concluindo-se que não é necessário o uso do álcool para se obter bebidas atrativas, agradáveis e que estas
ainda podem ser saudáveis.

PALAVRAS-CHAVE: drinks. álcool. ingredientes funcionais.
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SISTEMA DE OXIGENAÇÃO AMBIENTAL - SOA
Segurança e Saúde
Bruno Martins – bruno.martins63@gmail.com
Douglas Barbosa – douglasabarbosa@hotmail.com
Fábio Soares – fabio.soares.eu@hotmail.com

Orientador: Eduardo Chaves – echav@ig.com.br
Coorientador: Sandro de Miranda Colombo – quimsandro@yahoo.com.br
Etec Osasco II - Osasco
Este trabalho tem a finalidade de desenvolver um Sistema de Oxigenação Ambiental, que se adeque à preocupação mundial com
a qualidade do ar em ambientes climatizados, pois algumas partículas que são geradas pelo sistema de ar condicionado, são respiradas pelas pessoas que estão no ambiente climatizado e por falta de manutenção, podem causar doenças. Como exemplos de
problemas de saúde, podemos citar pneumonias, infecções generalizadas, amputamento de membros, alergias, rinites e fortes
dores de cabeça, causados pela Legionella pneumophila, bactéria encontrada nas tubulações de ar condicionado. Assim, o objetivo
deste projeto é criar um sistema de oxigenação ambiental que poderá ser acoplado ao aparelho de ar condicionado, ofertando
uma melhor qualidade do ar resfriado, atendendo a legislação atual e a necessidade básica do público que usufrui desse conforto.
O sistema terá a finalidade de avisar quando se faz necessária a troca do filtro, fará uma leitura do ambiente para as medidas de
níveis de oxigênio e de temperatura ideais e com isso, proporcionar ao público exposto por longo período, uma melhor qualidade no
ambiente de trabalho. Com esse equipamento é possível constatar a minimização da ocorrência de doenças provenientes da falta de
adequada manutenção, um melhor monitoramento do ar condicionado e outras condições desfavoráveis do ambiente de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: oxigenação do ambiente. ambientes climatizados.
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SISTEMA DE PÁRA-RAIOS E PRODUÇÃO DE ENERGIA LIMPA
Segurança e Saúde
Andre Macedo Rodrigues – pezinho95@hotmail.com
Erika Neves Kosaka – erika_nevesk@hotmail.com
Cauã Ferreira – caua.fer@gmail.com

Orientador: Luiz Paranhos – luiz.paranhos@ig.com.br
Etec São Mateus – São Paulo
Destaque em todo o mundo por ser o primeiro lugar na lista de quedas de raios, o Brasil tem investido em estudos relacionados
a este fenômeno natural. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e outras instituições de pesquisas meteorológicas
defendem que o aumento da incidência de raios e tempestades no mundo, são decorrentes das mudanças climáticas ocasionadas
pela ação do homem sobre o planeta. Alguns dos estudos realizados por pesquisadores tentam relacionar o aumento da incidência
de raios com os impactos ambientais causados pela emissão de gases poluentes na atmosfera. Outro número relacionado à incidência de raios que também assusta é o de trabalhadores expostos ao risco de descargas elétricas naturais, fato este que nos leva
buscar novas tecnologias capazes de atenuar os riscos de exposição à vida humana e ainda contribuir de maneira sustentável para a
produção de energia. Assim, o objetivo deste projeto é contribuir para a redução do número de acidentes relacionados a descargas
atmosféricas a partir do desenvolvimento de um sistema de captação e reaproveitamento desta energia. Será construído um equipamento que possa ser utilizado tanto como para-raios quanto como fonte de energia limpa, contribuindo assim para a proteção e
segurança da vida das pessoas e para a preservação e conservação do meio ambiente, reduzido os impactos causados pelas formas
atuais de produção de energia no país.

PALAVRAS-CHAVE: energia limpa. segurança. ambiente. incidência de raios.
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Categoria 7
Projetos das Escolas Técnicas
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia: projetos
sobre o desenvolvimento de novos produtos e processos nessas áreas. Educação para nutrição,
preparações funcionais, controle de qualidade sanitário e nutricional de alimentos, química dos
alimentos, química orgânica, inorgânica aplicada, química analítica, química geral, físico-química,
energias renováveis, desenvolvimento de produtos e processos, tecnologia de conservação, processamento e comercialização de alimentos, sistemas de qualidade em processos produtivos, controle
de resíduos na indústria química, de alimentos e na agroindústria, desenvolvimento de embalagens entre outros.

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA FARINHA DO MARACUJÁ
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Jaqueline Francisco Boffi – jaque_linda_mas@hotmail.com
Josimar Gomes Borges Fernandes – josifer-@hotmail.com
Letícia Marques Jorge – leticiamarques95@hotmail.com

Orientadora: Clariana Zanutto Paulino – clarianapaulino@yahoo.com.br
Etec de Araçatuba – Araçatuba
O maracujá amarelo (Passiflora edulis) é um fruto rico em vitaminas A, C e do complexo B, além disso, apresenta boa quantidade
de sais minerais (ferro, sódio, cálcio e fósforo). É um fruto muito cultivado no Brasil e seu suco destaca-se entre os produzidos com
frutas tropicais, tem excelente aceitação entre os consumidores, representa uma boa porcentagem dos sucos exportados e torna
o país maior exportador mundial de suco da fruta. Entre as indústrias alimentícias, merece lugar de destaque, pela quantidade
da produção, a indústria de beneficiamento de frutas, a qual gera uma grande quantidade de resíduo. Este constituído de casca,
sementes e bagaço, é geralmente doado para pequenos criadores de gado que o aproveitam na suplementação da alimentação
animal (ração para bovinos e aves), ainda sem muita informação técnica adequada. Porém, praticamente todo este resíduo gerado
é descartado, representando riscos à saúde pública, pois apresenta um elevado teor de açúcares, tornando-se muito susceptível ao
desencadeamento de processos fermentativos, exalando mau cheiro nos locais de descarga e servindo de foco para a presença de
animais. A farinha pode ser utilizada para tratamento ou prevenção de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes mellitus.
O objetivo deste trabalho foi produzir a farinha da casca de maracujá e realizar análises físico-químicas. Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas: determinação de umidade, cinzas, proteínas e lipídios. Foi possível obter a farinha da casca de maracujá,
sendo que as suas análises físico-químicas ainda estão em processo de desenvolvimento como forma de avaliar seus benefícios para
o homem e o meio ambiente. A utilização destes subprodutos na alimentação humana ou animal como fonte alimentar de bom
valor nutricional mostra-se viável, reduzindo custos e, ao mesmo tempo, diminuindo os problemas provenientes do processamento.

PALAVRAS-CHAVE: passiflora edulis. resíduos. diabetes mellitus.
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BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BETERRABA
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Elydia Andréia Caporicci - andreacaporicci@hotmail.com
Elizangela Aparecida de Paula - elizangela.apaula@bol.com.br

Orientadora: Lidiane Cristina Pavarina – lilicapavarina@hotmail.com
Coorientador: Marcos Alberto Pandolfi – macpandolfi@gmail.com
Etec Dr. Adail Nunes da Silva - Taquaritinga
Através de estudos constatou-se que o Brasil encontra-se em 6° lugar no ranking mundial consumindo 137 mil toneladas/ano e na
composição do chocolate, um dos ingredientes, encontramos a teobromina, similar a cafeína, que garante energia positiva, favorece
a atividade mental e proporciona sensação de bem estar e juntamente com a beterraba, que compõe o recheio, é rica em ferro,
vitaminas e minerais, mesmo levando em consideração o processo de desidratação, contém traços de todas essas propriedades; o
desenvolvimento do projeto iniciou-se com a definição do produto, um tipo de bombom que conservasse sua aparência e característica tradicional, mas ao mesmo tempo inovasse no mercado alimentí¬cio e para a definição do sabor do recheio foi realizada uma
pesquisa com quarenta provadores não treinados, na qual foram apresentadas duas opções de recheio, onde cada provador recebeu
uma amostra de cada produto e uma ficha com características organolépticas a serem julgadas, e com 90% de aceitação foi escolhido o sabor de beterraba e a partir do sabor definido realizaram-se pesquisas mais aprofundadas, nas quais esclareceram quais os
benefí¬cios que o bombom de beterraba proporcionaria ao consumidor final, e após análises fí¬sico-quí¬micas, foi criada e desenvolvida a partir da desidratação da beterraba a sua farinha, matéria-prima do recheio, que além de preservar o sabor e os nutrientes
da mesma conservou sua coloração e sabor natural, enriquecendo ainda mais o produto, resultando em um produto satisfatório em
sua elaboração e análise sensorial, alcançando a tão almejada qualidade e satisfação dos consumidores, e demonstramos que unir
o nutritivo e saboroso à uma das paixões nacionais, o chocolate, não só inovou o ramo de alimentação, mas tornou-se uma ótima
opção para quem procura uma vida saudável.

PALAVRAS-CHAVE: beterraba. bombom. chocolate.
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CAQUI SECO: UM NOVO SABOR
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Margarete M.S.Soares - margabragasoares@hotmail.com
Elizabete de S.G. Proneça - elizabetegomes20@yahoo.combr
Josiel Bueno de Camargo - guarda_genteboa@@hotmail.com

Orientadora: Fernanda T. Santana – fernanda_tsantana@hotmail.com
Coorientadora: Natalia Tsuzuki – tnatalia12@gmail.com
Etec de Piedade – Piedade
O caqui é uma fruta originária da China e do Japão. Veio para o Brasil com imigrantes japoneses. São Paulo atualmente o maior
produtor do país. Seu período da safra é entre Abril a Junho. O tipo mais cultivado é o “Fuyu”. No Brasil o consumo é feito in natura,
sendo a fruta de baixo consumo per capita, de curto período de colheita, de alta pericidade e outros fatores fazem a oferta do caqui
no período de safra seja maior que a demanda, perdendo–se assim muitos frutos. A utilização se dá em preparos doces, passa e na
fabricação de vinagre. Estes frutos sem valor de comercialização, porém com em boas condições de consumo poderiam ser utilizados
em uma pré-preparação em conserva, para uso em diversos pratos da gastronomia. Tem como objetivo solucionar o problema dos
descartes da produção de caqui, transformando desperdício e prejuízo em lucro. Sua metodologia baseou-se no preparo do tomate
seco já existente. Utilizando-se de um processo “osmótico” para desidratação, micro-ondas e forno convencional para o preparo.
Outras amostras utilizaram-se o desidratador de alimentos. Finalizando-se em cocção com condimentos, ervas e azeite. Utilizaram-se diversos tipos de cortes, com e sem casca. O produto final envasado tem por aspecto avermelhado harmonioso com coloração
esverdeada do azeite e ervas. Aroma agradável e suave, paladar agridoce. As amostras divergem na textura conforme os cortes,
com e sem casca. Baseando-se nos benefícios advindos do fruto do caquizeiro unindo-se a necessidade de dar vazão aos descartes
o produto desenvolvido pode ser utilizado em pratos salgados como pizza, pães e etc.

PALAVRAS-CHAVE: caqui fuyu. agregação de valor. desidratação.
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CÉLULA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Cássio Gomes Negreti – cassionegreti@hotmail.com
Rodrigo Pires Noitel – rodrigo_noitel@hotmail.com
Samuel F. S. Martins Ribeiro – samuca_sena@hotmail.com

Orientador: Maria Lucinda Caveagna - malucl@terra.com.br
Etec Pedro Ferreira Alves – Mogi Mirim
Tão impactante quanto qualquer outra poluição, é o que o óleo misturado com a água presente em um efluente pode causar. Para
minimizar a problemática verificada com relação ao descarte inadequado de óleo residual, que acaba contaminando os recursos
hídricos, foi estudado e desenvolvido o projeto simplificado de uma célula separadora de água e óleo. Foram estudados processos
utilizados em diversos equipamentos existentes receptores de efluentes e águas misturadas a óleos e graxas de áreas de manutenção, lavagem de veículos, máquinas em oficinas mecânicas, etc. Os separadores água e óleo (SAO), de um modo geral, empregam
métodos físicos e trabalham por densidade, usando a tendência de o óleo flutuar na água. A célula separadora de água e óleo foi
estudada, projetada e construída para que funcione através do método gravitacional, adaptável a inúmeras situações, é de fácil
instalação e manuseio, para ser aplicada em oficinas mecânicas de pequeno porte, têm um baixo custo, pois reutiliza material
(galão de água de 20 litros) onde se pode ter a reutilização da água usada e se destinar corretamente o óleo à reciclagem. Foram
desenvolvidos protótipos que permitiram o aperfeiçoamento do processo. Os objetivos propostos foram atingidos, sendo que o
desenvolvimento e execução deste projeto possibilitou que fossem obtidas noções sobre gastos hídricos, de vazão de água e gastos
de óleo, sua utilização e os locais carentes e com necessidade de instalação deste tipo de equipamento, como as pequenas oficinas
mecânicas em Mogi Mirim. Espera-se que este projeto possa despertar o interesse de pequenos empresários para a questão ambiental, construindo e instalando este equipamento junto a seu estabelecimento, evitando assim a contaminação dos mananciais,
preservando-os para as atuais e futuras gerações.

PALAVRAS-CHAVE: célula separadora. óleo misturado com água. reutilização da água.
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CHARUTO VEGETARIANO CONGELADO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Leonardo Jiro Nomura Nakano – jiro_nakano@hotmail.com
Lizandra Lie Kato – lie.kato@hotmail.com
Marina Marconi dos Santos – mah.sanzinha@hotmail.com

Orientador: Marcio José Salvestro – marcio_salvestro@hotmail.com
Coorientador: Denise Alves Gonçalves – deniseprofnutri@yahoo.com.br
Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba
Nota-se um crescimento, por parte dos consumidores, na busca por alimentos que possuam tanto praticidade no modo de preparo
quanto características de alto valor nutricional. Visando suprir esta necessidade, o produto a desenvolvido apresenta as características procuradas pelo público vegetariano que, apesar da procura por esta linha de produtos ter aumentado, encontra um déficit
no mercado alimentício. O trabalho contempla o processo de pesquisa e fabricação do charuto vegetariano congelado, produto
que substitui a proteína animal presente nos produtos cárneos pela proteína vegetal encontrada na proteína texturizada de soja
e no grão-de-bico, que além de rico nesse elemento, melhora as propriedades nutricionais do produto. O produto é congelado e
posteriormente preparado em micro-ondas para proporcionar a praticidade desejada pelo mercado consumidor atual. Para atingir
as propriedades organolépticas e microbiológicas desejadas foram realizados os procedimentos de branqueamento, o qual se baseia
na inativação de enzimas que deterioram o alimento através da oxidação e congelamento, que diminui a atividade de água dificultando a multiplicação microbiana conservando-o durante um período maior. O processo de fabricação e de análise de qualidade
foi inteiramente realizado na instituição Etec Rubens de Faria e Souza que cedeu os equipamentos e os recursos bibliográficos
necessários à concretização do projeto aqui exposto. O produto desenvolvido atingiu o objetivo de atender o público vegetariano
contendo um alto valor nutricional, praticidade de consumo e uma mínima utilização de aditivos preservando suas características
organolépticas, físico-químicas e microbiológicas.

PALAVRAS-CHAVE: charuto. vegetariano. congelado. praticidade. nutricional.
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CORANTE NATURAL COM EXTRATO Do REPOLHO ROXO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Amanda Carolina Pereira Cardoso – amanda_carol.10@hotmail.com
Fabiola de Carvalho Nogueira– fabiola.nogueira01@etec.sp.gov.b
Ralyria Mello Vieira dos Santos– ralyria.santos01@etec.sp.gov.br

Orientador: Simony Rodrigues Ibanhez Vespasiano – simonyibanhez@etec.sp.gov.br
Coorientador: Daniel Rossi – profdanielrossi@gmail.com
Etec de Tiquatira – São Paulo
Na população encontramos pessoas intolerantes a corantes artificiais. Devido à intolerância destas pessoas e a uma busca por produtos menos nocivos à saúde, a indústria alimentícia necessita de corantes naturais que substituam os artificiais normalmente
utilizados para poder atingir esse nicho de mercado que cresce a cada dia. Este tema tem como objetivo desenvolver um corante
natural que possa ser utilizado pela indústria alimentícia a partir do extrato de repolho roxo, pois este é encontrado em abundância,
e ainda possui benefícios à saúde, ativando as substâncias oxidantes nas células e com isso combatendo o envelhecimento precoce;
também tem propriedades preventivas contra o câncer, é rico em vitaminas C, B1, B2, E e K, também é rico em minerais como cálcio,
potássio, fósforo, enxofre, sódio, ferro e ajuda no fortalecimento dos vasos sanguíneos. Além dos benefícios à saúde ainda existe o
beneficio econômico, considerando que o corante natural não possui elevado custo de produção. Como metodologia será utilizada
pesquisas teóricas e experimentais de laboratório Químico, com a realização de testes para confirmação da eficácia do corante em
sua utilização industrial. Espera-se como resultado a Produção de um corante natural que por suas características químicas e financeiras possa ser utilizado pela indústria de alimentos para substituir os corantes artificiais. Como conclusão depois de concluídas as
pesquisas e efetuados todos os testes de comprovação em triplicata, existem soluções simples e acessíveis para toda a população,
em relação aos corantes alimentícios naturais, tanto para as pessoas com intolerância aos corantes artificiais, quanto as pessoas que
procuram corantes mais saudáveis, quanto para as pessoas que procuram os corantes mais baratos.

PALAVRAS-CHAVE: corantes naturais. intolerância à corantes artificiais.
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CULTIVO DE COGUMELOS SHIMEJI (PLEOROTUS OSTREATUS)
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Ana Carolina Gomes da Silva - karol.gomes.5@hotmail.com
Denis Ribeiro Dias - ribeirodenis.designer@yahoo.com.br
Luiza Neves Theobald - lutheobald@hotmail.com>

Orientador: Daniel Scabello Lourenço - danielprofbio@hotmail.com
Etec Conselheiro Antonio Prado – Campinas
O trabalho baseia-se no cultivo de cogumelos, e sua secagem em estufa solar para extração de acido fólico, fonte importante de
prevenção de doenças fetais, sendo ingeridos por gestantes para haver correta formação do feto. A princípio, baseado em pesquisas
e visitas a empresas de cultivo foi escolhido como principal cogumelo para o trabalho o Shimeji Branco Pleurotus ostreatus, que
será cultivado em sacos plásticos, os quais após o uso serão descartados por ser altamente renovável, tornando-se assim material
orgânico altamente nutritivo para plantas. A partir de micélios desta espécie será tralizado o inóculo e o crescimento se dará em
aproximadamente 20 dias. Sua produção irá se renovando, garantindo várias alíquotas para testes. Como segundo objetivo está confecção de uma estufa solar, que gerará energia térmica suficiente para a desidratação dos cogumelos, sua construção é feita a partir
de madeira (MDF), uma placa de vidro, uma placa de isopor e placa metálica. A construção desta estufa garante uma temperatura
de 70°C para a secagem e traz redução de custos, tanto para a aquisição da estufa (materiais acessíveis), quanto para posteriores
gastos de energia elétrica. Por fim será extraído ácido fólico destes cogumelos para ingestão do mesmo, se tornando fonte enérgica,
a metodologia a ser empregada utiliza extração com tampão fosfato, limpeza com ácido tricloroacético e separação das vitaminas
por cromatografia líquida. Além disso, serão observados os comportamentos dos cogumelos segundo a temperatura em que foi
exposto, e se possível extraídos outros nutrientes. A partir destes métodos de cultivo, secagem e extração, acredita-se que haverá
uma solução para aquisição mais fácil do ácido fólico, não deixando de preservar recursos naturais e aproveitá-los, além de trazer
aos consumidores maneiras fáceis e práticas do cultivo do cogumelo sendo este uma grande fonte enérgica.

PALAVRAS-CHAVE: cogumelos. Shimeji branco. estufa solar. ácido fólico.

FETEPS • 2012
195

EXTRAÇÃO DO ALUMÍNIO DO TETRA PAK POR ATAQUE ÁCIDO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Luana Oliveira da Silva – luana_margera@hotmail.com
Polyana Ferreira Salles – polyanafsalles@hotmail.com
Tamires de Souza Costa de Paula – tamiresgirl10@hotmail.com

Orientador: Paulo Rossi Bilesky – paulo.bilesky@etec.sp.gov.br
Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva
O trabalho apresentado baseia-se no fato da grande demanda de empresas por embalagens que acondicionem seus produtos em
longo prazo, protegendo-os do calor, umidade e microrganismos que alterem a qualidade e venham a estragar o alimento. As
embalagens mais utilizadas para esse fim, que condizem com as necessidades de acondicionamento são as embalagens cartonadas
Tetra Pak. Tais embalagens são constituídas de papel cartão, polietileno e alumínio. A grande dificuldade após consumo é a reciclagem e separação dos componentes, principalmente do alumino presente, esse elemento é muito nocivo ao meio ambiente, e pode
causar danos a saúde. A proposta foi de extrair e quantificar o alumínio presente entre as camadas de polietileno das embalagens
através do ataque com ácido clorídrico 9,0 mol/l sem que degradasse o polietileno e quantificá-lo através a análise espectrofotométrica a 535 nm, utilizando o Eriocromo Cianina-R como indicador e pH ajustado em 5,9 e 6,1, e por calcinação do polietileno no Forno
Mufla, para determinar os traços de alumínio que permaneceram no material. O processo se apresentou eficiente, simples e de baixo
custo, onde se obteve 98,7% do alumínio presente na embalagem na forma de cloreto de alumínio, onde pode ser reaproveitado na
forma de sal como cloreto de alumínio, sulfato de alumínio ou em sua forma metálica, obtida por eletrólise, conforme a necessidade
e a aplicabilidade futura.

PALAVRAS-CHAVE: tetra pak. alumínio. extração.
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HARMONIZAÇÃO DO AZEITE – A CRIAÇÃO DE UM NOVO AZEITE
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Kleber Afonso Maciel - macielkleber@bol.com.br
Gleice Elen Butinhão Sanches - gleicesanches26@hotmail.com
Solange de Barros - solbarros@hotmail.com

Orientador: Carlos Alberto Leite de Moraes – carlosalmoraes@gmail.com
Coorientador: Filipe Bacar de Góes – filipe_72@hotmail.com
Etec de Mairinque – Mairinque
O projeto buscou apresentar um produto inovador que possa ser utilizado tanto na cozinha salgada quanto doce. Desenvolvido
através do suco do fruto das oliveiras e das folhas da figueira, arvores milenares demonstram a flexibilidade que o azeite permite
quanto suas variações de sabores. O azeite de oliva é um produto que possui vantagens frente ao óleo de soja ou outro. Numa
dieta onde se utiliza do azeite como forma de temperos em alimentos crus, pode-se prevenir doenças cardiovasculares e destruição
precoce das células, devido seu efeito antioxidante. Atualmente podemos encontrar no mercado produtos saborizados com diversos
condimentos e temperos porém, estas produções estão direcionadas apenas para pratos salgados, deixando de lado os pratos doces.
A harmonização do azeite com folhas de figo permitiu essa variação, pois a figueira á uma planta milenar e seus frutos possuem um
sabor diferenciado, utilizado na gastronomia para produção de pratos salgados e doces. O azeite com sabor de figo requer em sua
produção acidez máxima de 0,4% e um período de maturação média em embalagem bem vedada. Nas degustações efetuadas pelos
alunos, professores e convidados constatou-se grande aceitação do produto quando utilizado na companhia de saladas de alface,
torradas e sorvetes de creme, isso confirmou a idéia das possibilidades de harmonizações do azeite.

PALAVRAS-CHAVE: harmonização. azeite. folhas. figo.
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HIGIENIZADOR DE FRUTAS E HORTALIÇAS AUTOMATIZADO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Jéssica Ventura dos Santos – jessicaa_gp@hotmail.com
Lucas Zangerolamo – lucas.zangerolamo@bol.com.br
Alexandra Santos Pollo – alexandrapollo@hotmail.com

Orientador: Larissa Fontana – lari-fontana@hotmail.com
Coorientador: Guilherme Lopes Ferreira – fguilherme2007@ig.com.br
Etec Prefeito Alberto Feres - Araras
O processo de higiene dos alimentos consiste na realização de práticas que os tornam higiênica e sanitariamente apropriados
para o consumo. Para as frutas e hortaliças a realização de um processo de higiene/sanitização adequado é de fundamental importância, pois estes podem ser transmissores potenciais de microrganismos patogênicos e a prevenção de DTAS está aliada a aplicação
de técnicas de higienização adequadas. A padronização deste processo consiste na lavagem do produto em água corrente, imersão
em solução clorada em concentração adequada e por tempo determinado e posterior enxágue em água potável. As concentrações
das soluções cloradas ficam entre 150 a 200ppm de cloro ativo e o tempo de imersão do alimento nesta solução em torno de 10 a
15 minutos. O objetivo deste trabalho foi criar um equipamento para higienizar hortaliças e frutas com técnica mecanizada e automatizada para padronizar e facilitar a operacionalização de todo o processo. O equipamento desenvolvido consiste em um protótipo
todo em aço inox e o ciclo desenvolvido realiza todo o processo de forma sequencial, sendo: entrada de água com cloro; agitação
constante por 5 minutos e repouso de 5 minutos (com agitações programadas); eliminação da água clorada e suja; entrada de água
limpa; agitação constante por 2 minutos (enxágue); eliminação da água; finalização do processo. O tempo total do processo fica em
torno de 25 minutos, sendo 15 minutos aproximadamente para entrada e saída de água e 10 minutos de contato do alimento com
a solução clorada, a 150/200 ppm, o que é padrão. Desta forma, a criação de um Higienizador de Hortaliças e Frutas Automatizado
promove facilidade, dinamismo e agilidade no processo, minimizando trabalho de funcionários e garantindo um alimento seguro,
já que permite a realização de cada etapa que seria realizada manualmente de forma automatizada, cumprindo todas as exigências
do processo.

PALAVRAS-CHAVE: higienização. frutas. hortaliças. higienizador automatizado.
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MUTAÇÃO DE PNEUS EM TINTA IMPERMEABILIZANTE
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Paulo Henrique da Silva Filho – ciaopetit@gmail.com
Ricardo Assan Menas Moura – ricardo.assan@hotmail.com
Thiago Luiz de Jesus – thiago_luizdejesus@hotmail.com

Orientador: Carlos Eduardo Andrade Barreiro – familiacarlao@yahoo.com.br
Etec de Ribeirão Pires – Ribeirão Pires
A necessidade da indústria de se adequar ambientalmente tem feito com que muitas empresas revejam seus processos. Considerando as legislações vigentes e a demanda por produtos ecologicamente corretos, o que tem motivado a busca de novas metodologias
para descarte de seus resíduos. Para os pneus não seria diferente, onde seu descarte é um problema, e o tempo de decomposição
que é indeterminado, causa transtornos. Transformar sua borracha em tinta impermeabilizante seria uma solução, tirando do meio
um problema e trazendo as pessoas um benefício. O processo desenvolvido consiste em várias etapas simples: Primeiramente, separa-se a borracha (matéria-prima da tinta impermeabilizante) das demais partes constituintes de um pneu, tais quais as cintas de
aço, que por sua vez, podem ser reutilizadas sem maiores complicações; em seguida é dado um tratamento simples a fim eliminar
sujeitos e/ou contaminantes. Tendo se obtido a borracha somente, e uma vez que esta se encontra limpa, prossegue-se o processo
minucioso de moagem da mesma, visando obter partículas o mais diminuto o possível, garantindo também uma maior superfície
de contato. Após a moagem, a borracha é elevada à alta temperatura, por um determinado tempo e na presença do reagente adequado, para que haja a desvulcanização parcial das cadeias da borracha. Durante essa desvulcanização parcial, os pequenos grãos
de borracha transformam-se em um fino pó preto, consequência da quebra das cadeias carbônicas da borracha que antes eram
entrelaçados por átomos de enxofre. Com esse pó de borracha obtido, os quais contêm um teor muito menor de borracha do que a
amostra original se adiciona resina e plastificante, a fim de se obter a pasta/tinta impermeabilizante. De acordo com os testes feitos
o produto obtido se mostra superior aos impermeabilizantes que já existem no mercado, que além de menor custo de produção, um
maior poder de impermeabilização por m2.

PALAVRAS-CHAVE: pneus de borracha. reciclagem. tinta impermeabilizante.
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NEVE ARTIFICIAL PARA EVENTOS TEMÁTICOS
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Aparecida A. V. Soares de Jesus – cidavalenca@hotmail.com
Jéssica Maria da Silva – jhe_vit@hotmail.com

Orientador: Talita Alessandra C. Benassi – talita_alessandra_camargo@hotmail.com
Coorientador: Sidney Costa – sidney-cos@hotmail.com
Etec de Mairinque – Mairinque
Na região em que a Etec de Mairinque se localiza, são realizados diversos eventos temáticos, tais como Festivais de Inverno e Festividades Natalinas. Visando suprir essa necessidade do mercado na área de eventos buscou-se desenvolver um produto com as
características semelhantes da neve, a partir da utilização de polímero e água.
Realizou-se pesquisas sobre o assunto e levantado dados de acordo com a ABNT. Por meio da utilização de um polímero
super absorvente chamado poliacrilato de sódio que são macromoléculas de alta massa molar se obteve um produto com textura e
estética muito próxima da neve. No processo de obtenção desse produto, as unidades de moléculas menores dos polímeros, também
chamadas monômeros reagem por adição ou condensação, produzindo polímeros com diferentes propriedades físico-químicas e
mecânicas. O polímero como matéria prima para a obtenção da “neve artificial” é um produto de baixo custo além de ser encontrado facilmente no mercado especializado. Os polímeros superabsorventes têm como características a grande afinidade química
pela água, onde os mais utilizados no nosso cotidiano são a poliacrilamida que absorve água por meio da formação de pontes de
hidrogênio e o poliacrilato de sódio no qual o mecanismo de absorção é primeiramente por osmose. A pressão osmótica faz com
que o poliacrilato de sódio absorva a água para equilibrar a concentração de íons de sódio dentro e fora do polímero. O material
desenvolvido além de fácil manuseio consegue suprir as necessidades do mercado, podendo ser comercializado.

PALAVRAS-CHAVE: polímero absorvente. neve artificial. eventos temáticos.
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PÃO DE MEL FUNCIONAL
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Elizângela P. Aldá Cruz - eliz_aldacruz@hotmail.com
Elzi de Almeida - alzialmeida@uol.com

Orientador: Helena Altenburg - saber.lena@yahoo.com.br
Coorientador: Marisa de M. V. Szabo - marisa.szabo@yahoo.com.br
Etec Dona Escolástica Rosa – Santos
O interesse dos consumidores na prevenção de doenças e a busca de produtos mais saudáveis vêm direcionando e pressionando as
indústrias alimentícias a investirem em produtos nesse sentido e realizarem pesquisas onde alimentos funcionais ganham destaque
pelos efeitos benéficos que promovem à saúde. O objetivo desse projeto é elaborar uma receita de pão de mel modificando os
ingredientes tradicionais por outros considerados funcionais, verificar a aceitação e elaborar a rotulagem. O produto foi desenvolvido na Etec Dona Escolástica Rosa, Santos SP. O pão de mel conta com ingredientes funcionais como linhaça e aveia. Para verificar
a aceitação confeccionaram-se duas receitas iguais. O produto foi degustado na própria Etec por 130 pessoas entre elas, alunos,
funcionários, professores e visitantes, destes 81%(n=105) eram alunos, 63%(n=82) mulheres, 86%(n=112) já concluído o ensino
médio e/ou estão cursando o ensino médio e técnico. Nos três quesitos de avaliação sensorial, a textura, o sabor e a aparência receberam índice geral de aprovação de 95%(n=124) representando uma excelente avaliação. A rotulagem do pão de mel funcional
quando comparada aos produtos similares tradicionais demonstra teores de fibras em 3,7g para porção de 68g, sendo que em 100g
este produto atingiria um valor de 5,44g de fibras, sendo considerado um produto rico em fibras segundo a Portaria 27/98 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que prevê alimento fonte de fibras com 3g em100g e rico em fibra 6g em 100g. Sódio
10,9 mg, gorduras saturadas 1,1g e totais 8,9g, também estão reduzidos. O produto desenvolvido pode ser considerado funcional
e saudável, recebeu quase total aceitação entre degustadores. A rotulagem comprova teores elevados de fibras que interferem na
absorção de gorduras e glicose, mas também sódio, gorduras saturadas e totais estão reduzidos na composição do produto.

PALAVRAS-CHAVE: alimento funcional. linhaça. mesocarpo maracujá, pão de mel.
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PÃO DE QUEIJO ENRIQUECIDO COM LEGUMES
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Ana Maria Rodrigues Marques – anamariarodrigues.02@hotmail.com
Graziele Oliveira Rodrigues Nascimento – grazi.oliveira.nascimento@hotmail.com

Orientador: Anieli Camila Artilha – anieliartilha@hotmail.com
Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho – Jales
O “Pão de Queijo Enriquecido com Legumes” é uma alternativa de alimentar, principalmente as crianças que não tem por
hábito consumir beterraba, cenoura e espinafre. Desta forma, estarão consumindo um produto de grande apreciação, como o pão
de queijo, porém de uma forma mais nutritiva. A embalagem é um fator fundamental na comercialização do produto, visto que
foi utilizado o Sistema Braille nas laterais da embalagem, informando o nome do produto e a característica de enriquecimento
de legumes; na finalidade de promover a inclusão social de deficientes visuais. O novo produto desenvolvido tem o objetivo de
chamar a atenção dos infantes no ato da compra e os pais, na intenção de fazer com que os filhos adquiram os nutrientes presentes
nas hortaliças, acabam por levar a invenção pelas cores atraentes do produto. Foi realizado o teste sensorial afetivo utilizando escala
hedônica de nove pontos (9 = gostei extremamente a 1 = desgostei extremamente) e painel de 30 provadores não treinados.
Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste de Friedman para os atributos sabor, aparência e intenção de compra, dentro
das categorias sexo, frequência de consumo, faixa etária, escolaridade e classe social. A análise sensorial demonstrou a preferência
dos provadores pelo produto em todos os atributos analisados, visto que as de sabor foram satisfatórios, já que foram característicos
de um pão de queijo tradicional, com um toque sutil dos legumes. Quanto a aparência, o que certamente impulsionou a apreciação
dos provadores foi a imagem dos mesmos, as cores atrativas e diferentes desse tipo de produto geralmente consumido pela população. Portanto, diante às porcentagens observadas no gráfico de intenção de compra, reunindo todas as características organolépticas avaliadas, o novo produto constatou a boa aceitação que o mesmo poderá ter no mercado consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: pão de queijo. legumes. Braille.
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PETIT SUISSE A BASE DE LEITE DE BÚFALA SABOR AMORA
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Amanda Thais de Moraes – a_m_a_n_d_a_t_h_a_i_s@hotmail.com
Letícia Grazieli Rodrigues de Camargo – le_grazieli@hotmail.com
Rosane Piacentini Haenzel – roepiacentini@hotmail.com

Orientador: Márcio José Salvestro - marcio_salvestro@hotmail.com
Coorientador: Denise Alves Gonçalves – deniseprofnutri@yahoo.com.br
Etec Rubens de Faria e Souza – Sorocaba
Tendo em vista a elaboração de um novo produto atendendo as necessidades do mercado e do público em geral, através de pesquisas e experimentos, desenvolveu-se um Petit Suisse desnatado a base de leite de Búfala sabor amora. Um fator de incremento
na matéria prima principal, leite de búfala, é a alta concentração de ácidos graxos polinsaturados, em especial, o Ácido Linoléico
Conjugado (CLA) devido aos seus efeitos fisiológicos benéficos frente a algumas doenças como diabetes, doenças cardiovasculares,
hipertensão, obesidade e câncer. Além disso, é importante ressaltar que a amora é uma fruta funcional devido a grande concentração de antocioninas. As bactérias lácticas utilizadas para a fabricação do Petit Suisse, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium
são probióticas. Foram adicionados aditivos, com a função de espessar, estabilizar, encorpar, conferir viscosidade, elasticidade e dar
a textura desejada ao alimento produzido. As tecnologias utilizadas para obtenção e conservação do produto desenvolvido foram
a pasteurização, o desnate, a fermentação e o resfriamento. O leite é um dos alimentos nutricionalmente mais completos, sendo um
importante substrato para microrganismos, tornando-o altamente perecível. Por essa razão a pasteurização é de fundamental importância para eliminar a microbiota patogênica e parte da microbiota deteriorante do leite. Para garantir um produto seguro e livre
de contaminações, efetuaram-se análises e aplicação de legislação especificas. Com relação ao custo, o Petit Suisse a base de leite
de búfala apresentou preço inferior se comparado a produtos similares. Os objetivos foram atingidos, visto que, com a realização
de Análise Sensorial de Escala Hedônica Numérica de Nove Pontos, observou-se a excelente aceitação pelos provadores ao produto.

PALAVRAS-CHAVE: petit suisse. leite de búfala. amora. pasteurização.
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PRODUÇÃO DE INSETICIDA NATURAL A PARTIR DA CITRONELA
Tecnologia Química, de Alimentos da Agroindústria e da Bioenergia
Mario Sabino de Padua
José Machado Castilho
Francisco Marcondes Viana da Silva

Orientadora: Roseli Antonieta Zizka - zizkaquim@hotmail.com
Coorientador: Adriana Araújo da silva – prof.artesadriana@gmail.com
Etec de Itanhaém – Itanhaém
A citronela é uma planta originaria do Ceilão e sul da índia e sua essência é utilizada como repelente de insetos, sua matéria prima
natural, é possível a elaboração de um repelente de insetos seguro para a saúde humana e animal. Possui vários poderes químicos
bem como: o óleo essencial que tem mais de 80 componentes, entre eles citronelal e geraniol. Agentes que afugentam os mosquitos
e moscas. Ela forma uma touceira densa, suas folhas são longas, com bordas cortantes e coloração verde-clara, idêntica ao capim-limão. O cheiro é semelhante ao do eucalipto e segundo a aromaterapia, tem propriedades tônica, anti-séptica e desinfetante.
Objetivo é fazer uma receita simples eficiente com citronela, água e álcool.A expansão geográfica da dengue e o aumento da frequência dos casos tornaram cada vez mais urgentes a implantação de campanhas de combate e prevenção à doença. Entre as
alternativas mais ecológicas, eficiente e de baixo custo, sugerimos o óleo de citronela. Este projeto, além de incentivar a eliminação
dos criadouros dos mosquitos, proporciona a oportunidade de conhecer a citronela, suas propriedades e formas de utilização.Os
resultados sugerem que óleo de citronela (cymbopogom nardus) um capim da família Poaceae, repelente natural de fácil aquisição,
agindo como controlador biológico do Aedes aegypti. (dengue).

PALAVRA-CHAVE: citronela. aromaterapia. prevenção da dengue. plantas medicinais.
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PRODUÇÃO DE PEIXE-BURGUER COM RESÍDUOS DE TILÁPIA
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Andréia Pereira Magalhães - deia-lucas2011@hotmail.com
Marlon dos Santos Silva - marlon.2014@live.com
Raquel dos Santos - raquelsantos1990@hotmail.com

Orientador: Anavir Marcos Christofolli - anavir.christofolli01@etec.sp.gov.br
Coorientador: Jane Rodrigues Vasconcelos - jane.vasconcelos@etec.sp.gov.br
Etec Professora Nair Luccas Ribeiro – Teodoro Sampaio
Teodoro Sampaio está localizado no pontal do Paranapanema, região banhada pelos rios Paranapanema e Paraná, com clima altamente favorável para se desenvolver projetos de piscicultura, porém atualmente existe somente um na região, com abate diário
de 4000 kg de tilápia. Para a elaboração deste projeto utilizou-se resíduos comestíveis em uma visão ampla para aproveitar, especificamente a barriguinha (com alto teor de gordura) e o vezinho (com grande quantidade de espinhos), agregando valor, pois são
descartados pelo entreposto de pescado por falta de logística, após a obtenção do filé de tilápia, produto principal do entreposto.
Com o seu aproveitamento conseguiremos reduzir o problema do volume total dos resíduos descartados, diminuindo a contaminação do meio ambiente. O desenvolvimento do projeto tem como objetivo a elaboração de um produto com baixo custo e saudável,
associado ao valor nutritivo do peixe rico em ômega-3. Para elaboração do peixe-burguer, seguiu-se rigorosamente o Manual de
Boas Práticas de Fabricação. Os resíduos (vezinho e barriguinha) foram recebidos no laboratório de processamento animal, onde
foram primeiramente lavados e pesados. Para cada 500g de vezinho e 500g de barriguinha, produziu-se massa com: 30g de polvilho
doce, 20g de sal, 10g de cebola desidratada, 5g de alho, 1g de glutamato monossódico. Para o preparo primeiramente procedeu-se a dupla moagem do vezinho e da barriguinha. Misturaram-se todos os ingredientes por cinco minutos. Fez-se o formato do
hambúrguer, que foi para o freezer de congelamento por 24 horas. Pretendemos satisfazer o consumidor, com produto de baixo
teor calórico, sabor diferenciado, rico em ômega-3 e de baixo custo.Conclui-se que o produto é viável, pois foi produzido a partir de
resíduos comestíveis que eram descartados pelo entreposto de peixe tendo viabilidade no projeto, pois é de fácil produção, podendo
ser consumido em lanchonetes, oferecendo novos hábitos alimentares ao mercado consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: tilápia. redução de resíduos. peixe-burguer.
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REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DE EVA
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia.
Gustavo Piatto Lopes – Gustavo.lopes21@etec.sp.gov.br
Karime Vieira Schramm – karime.schramm@etec.sp.gov.br

Orientador: Angela Capelari Renzano – angela.renzano@etec.sp.gov.br
Etec Salles Gomes – Tatuí
No Brasil e no mundo o mercado do plástico tem aumentado consideravelmente e nem sempre as indústrias químicas fazem uso
ambientalmente correto dessa matéria prima. Diante disso surge a necessidade dessas indústrias buscar uma interação com a área
de reciclagem, para que seus resíduos sejam reciclados, atendendo duas frentes: a primeira seria o reaproveitamento desse material
e a outra, estar prestando serviço ao meio ambiente. As pesquisas deste trabalho estão voltadas para a produção de EVA (etileno-co-acetato de vinila), pois segundo pesquisas, muitas dessas indústrias não reciclam e nem reaproveitam seus resíduos. Outro
estudo mostrou que o EVA pode ser reciclado de varias formas, por exemplo, sendo transformado em adesivos (filmes adesivos
poliméricos) ou até mesmo em poli-alcool como o PVA. Estudou-se sobre os resíduos gerados e materiais que podem ser produzidos
por EVA. Também se realizou aplicação de reagentes orgânicos para transformar EVA em PVA. Esses sub-produtos derivados do EVA
podem servir de matéria prima para outras industrias na fabricação de mochilas, calçados, brinquedos entre outros. Com este projeto espera-se colocar mais uma ideia de sustentabilidade, reduzindo o descarte desse tipo de resíduo industrial, oferecendo menor
impacto ao meio ambiente e mostrando que existem alternativas de reciclagem para os resíduos derivados do EVA.

PALAVRAS-CHAVE: reaproveitamento. resíduos reciclados. EVA.

FETEPS • 2012
206

RECICLAGEM QUÍMICA DA PET POR DESPOLIMERIZAÇÃO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Gustavo Henrique B. G. A. Souza – gustavobracco@gmail.com
Laís Cassaro – lais.cassaro@hotmail.com
Beatriz Amorim Demarchi – beztrizamorimdemarchi@hotmail.com

Orientador: Maria Lucia Oliveira Machado – malumachado30@hotmail.com
Etec Lauro Gomes – São Bernardo do Campo
Atualmente, o PET é considerado um dos termoplásticos mais utilizados no mundo, podendo ser encontrado em embalagens para
produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos, fibras têxteis, filtros, filmes para radiografia e mais. Apesar de ser empregado em
tantas áreas, a reciclagem deste plástico é ainda uma atividade recente no Brasil, sendo geralmente mecânica. A reciclagem mecânica consiste na fusão do material e na transformação em novo produto vendável, porém com este processo, perdem-se algumas características originais como a transparência, a resistência a impactos mecânicos, a perda do brilho, entre outros. Já com a reciclagem
química, é possível obter os monômeros do poli(tereftalato) de etileno que pode ser utilizado não só na repolimerização, mantendo
as características de um PET virgem, mas também na indústria de resinas, tintas, cosméticos, anti congelantes de motores, películas
transparentes, fibras e outros. Este trabalho apresenta um sistema simples da reciclagem química do poli(tereftalato de etileno)
(PET) pós consumo através da hidrólise alcalina, com o objetivo da obtenção do ácido tereftálico, monômero correspondente a este
polímero, e assim realizar a “despolimerização” do material. Visamos o meio ambiente, com a redução dos impactos causados pelo
descarte deste e a economia brasileira, diminuindo a importação da matéria prima, bem como poupando os recursos naturais não
renováveis, no caso, o petróleo.

PALAVRAS-CHAVE: poli(tereftalato de etileno (PET). reciclagem. ácido tereftálico.

FETEPS • 2012
207

RESÍDUOS NA PRODUÇÃO DE VINHO: DA COR AO ÓLEO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Fabiola Barbosa – fabiola_ffb@hotmail.com
Yasmin Chinelato – yasminchinelato@hotmail.com;

Orientadora: Magali Canhamero – magalicanhamero@uol.com.br
Coorientador: Pedro Luiz – peluiz@fei.edu.br
Etec Júlio de Mesquita – Santo André
Para a produção de vinho no processo de fermentação, durante a trasfega, é gerada uma grande quantidade de resíduos, que geralmente são utilizados como adubo para os parreirais da própria fabrica, como rações para animais ou simplesmente queimados.
Esse material que seria descartado possui propriedades, estas muitas vezes tendo seu principio ativo acentuado pela fermentação,
que podem ser reutilizadas e direcionadas ao mercado. Uma das propriedades mais interessantes presentes nas cascas da uva são os
polifenóis, compostos orgânicos que vêm tomando espaço nos laboratórios de pesquisa, devido suas características antioxidantes
e sua ação contra células cancerígenas, dentre esses compostos, o mais conhecido é o Resveratrol. Esse projeto tem como objetivo
a comparação da quantidade deste polífenol presente no resíduo gerado no processo de fabricação do vinho e a uva in natura.
E ainda podemos relacionar alternativas, como a extração do óleo das sementes e o corante das cascas, que seriam redirecionados a
indústria têxtil, cosmética ou alimentícia, trazendo lucro para a empresa e sustentabilidade para o processo original, com o uso de
solventes orgânicos de baixo custo e procedimentos aonde se procura economizar tanto energia quanto matéria. Após a extração do
óleo e do corante o resíduo gerado formado de cascas e sementes trituradas pode ser reaproveitado na fabricação de embalagens
e esfoliantes.

PALAVRAS-CHAVE: polifenóis. resveratrol. vinho. resíduos. corante.
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SABONETE LÍQUIDO DE ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Fernanda dos Santos Fernandes – fe_collins@hotmail.com
Franciele das Neves de Almeida – franciele1103@hotmail.com
Jonathan Lima Santos – jonathan.lima93@hotmail.com

Orientador: Marli de Fátima Corrêa Emiliano – marlicorrea@ig.com.br
Coorientador: Antonio Marcos de Oliveira – amarcos.oliveira@globo.com
Etec de Suzano – Suzano
Este trabalho discorre sobre a aplicação do óleo essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis l.) na produção de sabonete líquido e
avaliação comparativa do seu potencial antimicrobiano. Através de estudos complementares descobriu-se as propriedades antimicrobianas que este óleo essencial possui, devido a isso sugeriu-se a aplicação do mesmo em um sabonete líquido, onde foi avaliado
se o sabonete produzido adquiriu esta ação antimicrobiana. Este tema foi elaborado a partir dos objetivos gerais e específicos
determinados cujos são a produção de um sabonete líquido de qualidade, a realização dos ensaios físico-químicos, testes microbiológicos e a avaliação sensorial. No trabalho realizado o principal problema em questão foi à comprovação da existência do agente
antimicrobiano no óleo essencial de alecrim quando aplicado em um produto cosmético para higiene que, de acordo com a metodologia realizada, foi comprovada a sua existência no sabonete líquido. A análise da atividade antimicrobiana do sabonete líquido de
alecrim foi avaliada através de comparação de presença ou ausência de formação de colônias de microrganismos, onde observou-se
a atividade contra os mesmos encontrados na mão antes e após a higienização, com três diferentes tipos de sabonete, sendo eles:
o sabonete líquido comum, o sabonete líquido bactericida e o próprio sabonete produzido com o óleo essencial de alecrim. Contudo,
os microrganismos encontrados nas mãos mostraram-se sensíveis ao óleo essencial de alecrim aplicado no sabonete líquido, devido
a inibição dos mesmos após a higienização das mãos, onde mostrou-se o mesmo desempenho de um sabonete líquido bactericida e
a análise sensorial comprovou a produção de um sabonete de alta qualidade e de grande aceitabilidade no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: sabonete líquido. alecrim. atividade antimicrobiana.
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SOLIDIFICAÇÃO DE PETRÓLEO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Caroline Pereira Grecco – carollinegrecco@hotmail.com
Mateus Cristian Gomes de Souza – mateus_wizard@hotmail.com

Orientador: Altino Barbosa Júnior – altinobjunior@terra.com.br
Etec Coronel Raphael Brandão – Barretos
O petróleo é a fonte de energia mais consumida nos últimos anos, o que tem lhe agregado grande valor comercial e impulsionado
a busca por uma maior produção, ou seja, é cada vez maior o volume de petróleo extraído através da mineração. No Brasil fala-se
muito de sua extração, que tem acompanhado o ritmo mundial de expansão chegando a ser feita em alto-mar e a recente descoberta do pré-sal tem difundido ainda mais a sua popularidade. Porém, essa prática apresenta vários riscos, que são multiplicados
em alto mar, o principal deles é o vazamento ou derramamento de petróleo, que pode ocorrer em todas as etapas, desde a extração
nas plataformas até o transporte por navios. Apesar dos grandes investimentos feitos para prevenção desses acidentes, sempre
acorrem falhas humanas ou mecânicas que acarretam em grandes desastres, trazendo prejuízos ecológicos e financeiros. Por isso,
produtos e técnicas têm sido desenvolvidos para remediar os impactos desses desastres, porém, muitos deles não representam
soluções reais, mas apenas mascaram o problema, além de apresentarem pouca eficácia, levando a mais prejuízos. Tendo em vista
esses problemas, desenvolveu-se uma nova técnica para remediar essas circunstancias. Essa técnica consiste na solidificação do
petróleo derramado por meio de uma reação polimérica. Para isso um monômero, o cianoacrilato, é pulverizado no óleo derramado
juntamente a um éster que provoca sua polimerização. Essa reação gera um sólido que aprisiona o petróleo que posteriormente
pode ser recuperado; para isso, o sólido é misturado a um solvente e submetido à centrifugação, podendo-se recuperar até 70%
do total derramado. Assim essa técnica apresenta vários fatores positivos como, a facilidade de ocorrência da reação, possibilidade
de recuperação do óleo, além da versatilidade, pois essa técnica também pode ser empregada em derivados do petróleo, o que é
impossível para muitas das técnicas atuais.

PALAVRAS-CHAVE: petróleo. meio ambiente. técnica. produto.
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TÉCNICAS DE GENGIBRE GLACEADO EM BALAS
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Caio Célio Vieira – caio_dexter@hotmail.com

Orientadora: Natalia Tsuzuki – email tnatalia12@gmail.com
Coorientador: Neide Gutiyama – email neidegutiyama@gmail.com

Etec Piedade - Piedade
A demanda dos produtores de gengibre em comercializar o produto com valor agregado é à base da sustentabilidade dos
mesmos, e associado ao consumo crescente de gengibre glaceado no Brasil, quase que totalmente importado, e ainda sabendo-se que entre a produção e comercialização do gengibre, há muitas perdas de produtos sem valor comercial, mas nutricionalmente adequados, que podem ser evitados ou recuperados, optou-se pela técnica de conservação de alimentos pela
desidratação osmótica em altas concentrações de sacarose e glicose. O processamento do gengibre seguiu as normas de
Boas Práticas de Fabricação. O produto depois do descasque foi submetido a uma concentração de 100ppm de cloro ativo
(Dicloroisocianurato de Sódio). Após o processo de higienização foi submetido a sucessivas e crescentes soluções concentradas de sacarose e glicose, sendo a última concentração de 80-82oBrix, com secagem posterior em uma estufa com circulação de ar a 40oC, obteve-se um produto tenro com a formação de uma fina película “fofa” de açúcar. Após vários ensaios a
glicose foi substituída pelo mel (açúcar invertido), que resultou num produto com qualidade superior e maior aceitabilidade nas provas de análise sensorial. O subproduto, calda concentrada de sacarose, mel e essência de gengibre, com forte apelo
medicinal, também teve aprovação na análise sensorial e poderá ser submetido às novas pesquisas de seu real efeito na saúde.
Conclui-se que o processamento do gengibre sem valor comercial, poderá ser totalmente aproveitado em forma de doce
ou xarope.

PALAVRAS-CHAVE: gengibre. glaceamento. valor agregado.
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TINGIMENTO COM VEGETAIS: APLICAÇÃO EM COUROS DE RÃ
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Carlos Henrique de Sousa – charlezhdesousa@hotmail.com
Lorena Valim de Souza – loreca_valim@hotmail.com
Roberta Santos Carvalho – robertasancarvalho@hotmail.com

Orientadora: Eliane Aparecida Basali Rocha – eliane.rocha@etec.sp.gov.br
Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior – Franca
O presente projeto tem por objetivos: selecionar vegetais com potencial corante para aplicação em tingimento de couro de Rã Touro,
desenvolvendo e implementando técnicas e procedimentos para o tingimento das peles preservando suas características naturais
visando o menor impacto ambiental e potencializando a utilização de vegetais como alternativa sustentável de fontes renováveis.
O curtimento de peles é tido como vilão para o meio ambiente, devido ao fato de utilizar alguns produtos tóxicos com características de grande impacto ambiental. O projeto é experimental e faz parte do projeto Courotec: Agentes Curtentes, da U.E. visando o
curtimento de peles exóticas, a partir de animais como peixes, rã, coelhos etc. provenientes de criadouros. Propõe-se o estudo da
potencialidade de tingimento de alguns vegetais com aplicação em pele de Rã Touro curtidas, recurtidas e engraxadas substituindo
os corantes sintéticos e a fixação com extrato de goiabeira substituindo o ácido fórmico. Os vegetais em estudo são: sementes de
Urucum, pó extraído do Açafrão (comercializado), flor de Paineira, flor de Primavera, folhas de Capim Picão, cascas de cebolas (resíduos), cascas de café beneficiadas (resíduos). A extração da parte corante é feita com água empregando a técnica de maceração.
O extrato é adicionado às peles, ficando submersas em processo estático e após permanência em repouso é adicionado o extrato de
folhas de goiabeiras fervidas para a fixação deste corante. A análise é subjetiva e após verificar os couros secos constatou-se diversas
tonalidades e a preservação das características naturais da pele. Concluí-se que os objetivos foram alcançados contribuindo assim
para a preservação do meio ambiente, que não esgota o assunto, podendo testar outros vegetais como: amora, jabuticada beterraba
e outros com alto poder de tingimento.

PALAVRAS-CHAVE: corantes naturais. rã touro. couro exótico. curtimento de pele.
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TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA VINHAÇA
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Igor silva – igui_s@hotmail.com
Júlio Cesar Fatoretto Junior – julio.fatoretto@facebook.com
Mariana Claudio - mariana.claudio.963@facebook.com

Orientadora: Gislaine Aparecida Barana Del Bianco –gidelbianco@gmail.com
Etec Trajano Camargo – Cidade de Limeira
O Brasil não é apenas o maior produtor de álcool do mundo, mas também o seu principal exportador (EMBRAPA, 2006). A grande
demanda que rege as indústrias sucroalcooleiras do país, com exclusividade para aquelas que se localizam no Nordeste e no estado
de São Paulo, é a facilidade de sua produção, devido ao solo, clima, inclusive determinada tradição histórica (SAMORA, 2011). Um
dos subprodutos do processo de produção do etanol: a vinhaça (vinhoto ou restilo) necessita de atenção especial, uma vez que é um
líquido com forte odor, poluente e corrosivo, resultante da destilação do melaço de cana após sua fermentação (SHREVE, 1996). Entretanto, mesmo contendo em média apenas 4% de matéria orgânica e inorgânica (GRANATO, 2003), sua principal utilidade nos dias
atuais está relacionado a fertilização de canaviais por meio de irrigação, mesmo prejudicando a plantação. Sabendo-se que cada
litro de etanol produz entre 10 a 15 litros de vinhaça, o país produz uma quantidade muito grande deste subproduto o que passa a
ser um problema para a indústria sucroalcooleira. Esta enorme oferta de vinhoto vem sendo, no entanto, prejudicial ao ambiente em
que ele é liberado. A substância por si só é maléfica ao meio, sendo poluente e corrosiva devido a quantidade de nutrientes e metais
que a constituem, como potássio, cálcio e magnésio. Ao ser disposta como fertilizante, por estar em estado líquido, pode infiltrar-se
no solo e contaminar seriamente o lençol freático, supersaturando as águas subterrâneas. Para complementar os péssimos méritos
já aplicados ao restilo, esta grande oferta ocasiona o retorno da prática voltada às áreas de sacrifícios, onde todo o material é lançado
gradualmente num único espaço, poluindo não somente o lençol, porém o próprio solo que se torna infértil (PENATTI, 2007).

PALAVRA CHAVE: vinhaça. água de lavagem. fertilizante.
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TRATAMENTO SUSTENTÁVEL DE EFLUENTES INDUSTRIAIS
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Giovane José da Silva - giovanne.quimica@hotmail.com
Henrique Leonardi Miranda - henrique.hle@hotmail.com
Thiago Alves Garcia - tgarcia260@gmail.com

Orientador: Jhonny Frank Sousa Joca
Coorientadora: Magali Canhamero
Etec Júlio de Mesquita – Santo André
Durante o tratamento para obtenção da água de reuso é comum o uso de floculantes contendo sais inorgânicos como alumínio ou
ferro, estes produtos apresentam baixo custo, mas elevada formação de lodo na disposição final. A nossa proposta é oferecer um
floculante com menor impacto ambiental e mantendo a relação custo-benefício, favorecendo a melhora no processo de clarifloculação baixando significativamente a formação do lodo e reduzindo o descarte com está ação. Os efluentes oriundos das indústrias
alimentícias apresentam elevada carga e grande quantidade de resíduos proveniente do beneficiamento das frutas. Nosso projeto
de pesquisa propõe uma solução inovadora para esses dois impactos, extraindo o tanino que é um floculante natural que existe em
diversas frutas e que pode ser obtido utilizando o bagaço das mesmas, produzindo uma água de reuso que será utilizada na própria
indústria. Desenvolvendo um tratamento isento de metais que promove a reutilização dos resíduos orgânicos gerados, com a extração do óleo essencial e ainda a produção do carvão ativo que é utilizado no processo de clarificação da água e do ar, eliminando
desta forma todo o resíduo gerado na indústria, ou seja, transformando o que era material descartável em produtos ecologicamente
corretos dentro de um ciclo sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: tanino. goiaba. floculação.

FETEPS • 2012
214

UM DESTINO NOBRE PARA CASCAS DE ARROZ
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Bárbara Rebinski – baby_r1995@hotmail.com;
Pamella Dell Monica – pam_lpj@hotmail.com;

Orientadora: Magali Canhamero – magalicanhamero@uol.com.br
Coorientadora: Jhonny Frank - jhonny_quimico@hotmail.com
Etec Júlio de Mesquita – Santo André
Este trabalho busca uma solução sustentável para o reaproveitamento da casca de arroz, conferindo um valor agregado à mesma,
já que atualmente são produzidas aproximadamente 21,4 milhões de toneladas de arroz em todo o planeta. O resíduo gerado após
o beneficiamento do arroz é descartado de forma incorreta em lagos, rios ou terras inférteis. A proposta deste projeto é a extração
do óleo da casca pelo processo soxhlet em solvente orgânico de baixo custo, e o seu redirecionamento para a indústria alimentícia,
cosmética, farmacêutica, entre outras, em sua composição possui 93% de sílica. Após o processo de extração do óleo o resíduo
gerado deverá ser tratado pela digestão ácida e básica para a remoção dos compostos inorgânicos solúveis presentes na casca, em
seguida o material obtido é calcinado gerando um produto sólido de cor branca, que poderá ser usado como adsorvente no processo
de clarifloculação da água nas Estações de Tratamento, ou como abrasivo para indústrias de sabões, material dental e joalherias,
entre outros. Propomos um processo ambientalmente correto e sustentável, que proporciona alto nível de desempenho ambiental
durante todo o beneficiamento do arroz, aplicando os conceitos de produção mais limpa, desenvolvendo um produto com alto valor
agregado obtido a partir de resíduos que seriam descartados.

PALAVRAS-CHAVE: casca de arroz. extração de óleo. beneficiamento do arroz.
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VERNIZ DE POLIPROPILENO
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Larissa Franco - larissafranco17@hotmail.com
Mayara Fernanda Gomes - ma.agomes@hotmail.com
Poliana Polingues Pagagnelli - poly_lokinha@hotmail.com

Orientadora: Adriana Justina Rizzo - a-rizzo@uol.com.br
Etec Trajano Camargo – Cidade de Limeira
Com a idéia de reutilizar o plástico do tubinho da caneta, através de pesquisas, iniciaram-se os testes para saber quais eram os
solventes compatíveis, com o composto contido no plástico. Descobriu-se então que o melhor solvente para se obter os resultados
desejáveis seria o éter – etílico, sendo que os solventes utilizados foram a acetona e o éter. O plástico em contato com o solvente
em poucos minutos tornou-se uma pasta. A partir dessas informações e resultados começaram-se as etapas para a fabricação do
verniz, mas em contato com a madeira, não se obteve sucesso, pois a madeira continuou do mesmo jeito, apenas com pouco brilho,e
o objetivo de criar uma camada “protetora” não foi alcançado. Em analises em laboratório verificou-se que seria necessário outra
possibilidade, então decidiu-se que usar o thinner seria uma boa opção. Novamente os testes foram iniciados, comprovando que
esse solvente era mais apropriado devido a necessidade de pouco para bastante plástico, e o objetivo da camada protetora foi devidamente alcançado, obtendo-se assim sucesso nos testes. O projeto levou cerca de seis meses para ser desenvolvido, mas que ainda
tem pendências, como odor a ser amenizado, e verificação total de custo para o mercado de trabalho. Com os resultados obtidos é
possível alcançar o objetivo principal do projeto, que está relacionado a reduzir a quantidade de plástico no meio ambiente, que demora até 450 anos para se decompor. O Projeto é a junção da tecnologia, química e meio ambiente, procurando viabilizar o melhor
convívio entre todos, sem prejudicar o bem mais precioso, a natureza que nos cerca.

PALAVRAS-CHAVE: reutilizar. verniz. objetivo.
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ZINCAGEM SEM CIANETO EM MICRO ESCALA:
uma abordagem
Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia
Brisa Vichetti Conessa - brisa_vconessa@hotmail.com
Valdecir Valério da Silva- valdecir.valdeck@hotmail.com

Orientador: Edelma Alencar Lima Jacob – edelma.jacob@etec.sp.gov.br
Etec Amim Jundi – Osvaldo Cruz
Segundo os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, “o aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas..”, assim, o aprendizado de Química requer a compreensão das transformações
químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, processo nem sempre possível dada a complexidade de
algumas reações químicas. O processo eletrolítico de tratamento de superfície é um deles, muito utilizado atualmente no controle
da corrosão dos metais nem sempre é compreendido pelos alunos. Com o objetivo de favorecer o processo de ensino aprendizagem
esse trabalho procura demonstrar de modo prático as reações químicas que ocorrem no processo de zincagem, ou seja, revestimento
com zinco de materiais metálicos utilizando para isso a corrente elétrica. No seu desenvolvimento além do mecanismo e reações
envolvidas o processo é apresentado experimentalmente utilizando materiais de baixo custo, de fácil acesso, e também com o
mínimo de toxidade, já que no processo demonstrado procurou-se substituir o cianeto altamente tóxico por outros materiais menos
agressivos ao homem e ao meio ambiente. Além de demonstrar o processo eletrolítico que ocorre no tratamento de superfície ele
também procura evidenciar as formas de tratamento dos efluentes gerados, contribuindo dessa forma não só para a melhora do
processo de ensino, mas também para a minimização da poluição gerada nos laboratórios de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: zincagem. revestimento de superfície. tratamento de efluente.
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Projetos das
Faculdades de Tecnologia

AUTOMAÇÃO DE SECAGEM DE GRÃOS EM VEÍCULOS
Renan Freitas dos Anjos – renan.freitas.91@gmail.com

Orientador: José Aparecido de Aguiar Viana – prof.viana@fatecriopreto.edu.br
Coorientadora: Teresa Cristina Castilho Gorayeb – tegorayeb@fatecriopreto.edu.br
Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto – SP
No Brasil, os caminhões são usados como principal meio de transporte da safra agrícola do produtor até os locais de estocagem e/
ou indústria. Um problema muito comum deste tipo de transporte é a ausência do controle de umidade, podendo comprometer a
qualidade do grão ao final do transporte. Isso provoca um gasto não só de deslocamento como também de tempo para armazenagem e secagem do grão. O presente projeto tem por objetivo construir um sistema de secagem de grãos dentro de um veículo de
carga que transporta estes grãos de modo que chegue ao local de destino com baixa umidade e praticamente seco. Atualmente,
para realizar o processo de secagem de grãos, é necessário levá-los para armazenagem, em que são submetidos a aparelhos tipo
secador. A proposta de projeto foi a de elaborar um sistema que possa atuar de forma inteligente (por meio de sensores e atuadores)
no controle da umidade do grão durante a fase de transporte do grão. A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto
está vinculada ao estudo teórico/prático do sistema, sugerindo um protótipo em escala reduzida, mas que possa simular as mesmas
situações que aconteceriam com o modelo em escala real. O sistema de automação adotado no protótipo usará circuitos eletrônicos
digitais microprogramáveis e sensores e atuadores compatíveis ao problema proposto. A teoria de controle de sistemas nos alerta
sobre os limites impostos por cada modelo, devendo assim lembrar os conceitos de estabilidade, ou seja, deve-se operar dentro
de faixas previamente estabelecidas, respeitando os limites impostos pelas características do sistema. O projeto está em fase de
desenvolvimento e os resultados obtidos estão sendo analisados e servindo de parâmetros para o refinamento do modelo utilizado.

PALAVRAS-CHAVE: controle de umidade. secagem de grão. automação. transporte.
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AUTOMAÇÃO DO ACESSO DE VISITAS SEMANA de TECNOLOGIA
Amanda do Prado Cunha – aw.information@gmail.com
Jéssica Rosa de Carvalho – jessyca_2105@hotmail.com
Juliana Cássia da Silva – jcs-ju@hotmail.com

Orientador: Luis Fernando de Almeida – luis.almeida@unitau.br
Faculdade de Tecnologia Professor Waldomiro May - Cruzeiro
Preparar um evento não é tarefa fácil, pois conta com inúmeros detalhes que influenciarão nos resultados que se deseja obter ao
final. Uma das tarefas mais importantes e complicadas da gestão de um evento é o controle de visitantes. Neste sentido o protótipo
proposto neste trabalho visa à automação do processo de gestão de evento, tendo como particularidade a Semana de Tecnologia
promovida pela Faculdade de Cruzeiro, a fim de proporcionar à instituição maior agilidade, facilidade e organização no quesito
controle de visitantes. Com base em eventos anteriores realizados pela faculdade de Tecnologia Professor Waldomiro May, foi realizado um levantamento das necessidades do protótipo, a fim de criar uma estrutura que englobasse todo o processo de gestão de
visitantes na Semana de Tecnologia. Para o desenvolvimento das telas do protótipo foi utilizada a linguagem PHP e o framework
ScriptCase. O protótipo é composto por três módulos: administrador, web e controle de acesso. No módulo administrador acontece
a criação do evento, com suas atividades e seus expositores. O módulo web permite o cadastro dos visitantes para participação no
evento. O módulo controle de acesso é responsável pelo controle do visitante durante o evento: sua entrada, passagem pelos estandes, participação nas atividades e saída. Uma vez implantado espera-se que o protótipo proporcione resultados satisfatórios no
que diz respeito ao controle de todo o processo relacionado à gestão do evento: cadastros diversos, inscrições, controle de visitantes,
análises pós-evento (incluindo mineração de dados), emissão de certificados e relatórios.

PALAVRAS-CHAVE: visitantes. automação. controle de acesso. gestão de eventos.
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BALANCIM PROPRIOCEPTIVO
Andréa Bassi de Lima - bassi.lima@yahoo.com.br
Emerson Ferreira Lacerda - e.flacerda@ig.com.br
Vinícius Yuji Giampietro Hamamoto – yujigiampietro@yahoo.com.br

Orientador: Luis Hiromitsu Sasaki – luis.sasaki@fatec.sp.gov.br
Fatec da Zona Leste – São Paulo
O trabalho desenvolvimento teve por objetivo a construção de equipamento para ser utilizado para reabilitação de pacientes que
sofreram lesões nos membros inferiores, principalmente nas articulações de joelho e tornozelo, e também para o aprimoramento da
capacidade de equilíbrio em atletas ou praticantes de esportes amadores, a partir da utilização de materiais inovadores, comerciais
e de baixo custo. O projeto levou em conta a necessidade de criação de um protótipo utilizando materiais poliméricos de baixo custo
operacional e de fácil manuseio que pudesse reproduzir as mesmas funções de equipamentos similares existentes no mercado
acrescido de diferenciais de custo, higiene e resistência à corrosão. Outro aspecto considerado no trabalho foi a necessidade da
aquisição de habilidades e competências, pelos discentes, para avaliação teórica e prática dos esforços solicitantes (ação e reação)
aplicados ao equipamento modelado. Durante a execução das atividades trabalhou-se os conceitos adquiridos em sala bem como o
uso de técnicas/ferramentas visando à melhoria da qualidade de vida de pessoas que necessitam de equipamentos de reabilitação
corporal ou a prevenção de lesões, propiciando a melhora do desempenho motor dos pacientes e aprimoramento proprioceptivo
estático ou dinâmico de atletas ou para praticantes de qualquer modalidade esportiva que necessite do aumento da capacidade do
equilíbrio através de estímulos gerados pelo próprio organismo.

PALAVRAS-CHAVE: polímeros . plástico. saúde. fisioterapia. esporte.
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BIGA ELÉTRICA
Katharina Heiderich – heiderichcatharina@gmail.com
Jonathas José dos Santos – jonathastecnico2010@hotmail.com
Ronaldo Cesar de Oliveira – pretonino@ig.com.br

Orientador: Flávio Sousa Silva – flavio2909@gmail.com
Coorientador: Ronaldo Wilian Reis - ronaldo.reis@fatec.sp.gov.br
Fatec - Pref. Hirant Sanazar - Osasco
Neste pré – projeto de um transporte individual, elétrico, de baixo custo, denominado aqui como biga elétrica (biga). Consistindo
de uma plataforma com duas rodas um motor elétrico que funciona a partir do equilíbrio do indivíduo que o utiliza. Ao contrário de
veículos motorizados tradicionais, utiliza alimentação elétrica, portanto não gera emissões poluentes e, além disso, não contribui
com poluição sonora. Para a locomoção, são utilizados dois motores de corrente contínua de potências entre 0,7HP e 1,6HP. Para
medir o ângulo de inclinação e a velocidade da variação do ângulo de inclinação, é utilizado um giroscópio. Este trabalho teve por
objetivo o projeto e desenvolvimento de um sistema de transporte pessoal elétrico, que é um veículo motorizado que utiliza giroscópios e sensores de movimento para se equilibrar em duas rodas opostas paralelamente, e é movimentada pelo condutor através
da sua inclinação. Isto incluiu desde a estrutura mecânica e componente eletrônicos até simulações. Este projeto também visa
obter um custo de construção relativamente baixo em comparação aos preços comerciais. Inicialmente foi realizada uma pesquisa
acerca de projetos e estudos relacionados ao tema, a fim de se analisarem os conceitos básicos e maiores dificuldades associados à
construção de um transporte auto equilibrantes. Em seguida, com base nessas informações, foram feitos desenhos esquemáticos
de como seria a estrutura da biga. Também foram discutidas as especificações do projeto, incluindo a forma como seriam realizadas
curvas assim como questões da ergonomia e segurança. Uma vez que foi definida as peças que comporiam a estrutura mecânica
foram selecionadas e devidamente construídas. Optou-se por peças de aço, qualidade fundamental em estruturas móveis. Para
que o projeto se tornasse viável em curto prazo, alguns componentes foram aproveitados de bicicleta, incluindo os motores, rodas,
caixas de redução.

PALAVRAS-CHAVE: transporte individual. Segway. elétrica. giroscópio. biga elétrica.
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BRINQUEDOS PSICOMOTORES COM REJEITOS DE Pinus SP.
Gisele Ortega Ronconi – gicaronconi@hotmail.com
Andrea Cressoni De Conti – andrea.deconti@fatec.sp.gov.br

Orientador: Andrea Cressoni De Conti – andrea.deconti@fatec.sp.gov.br
Fatec – Capão Bonito
A deficiência motora é uma disfunção física ou motora, a qual pode ser de caráter congênito ou adquirido. Desta forma, esta disfunção irá afetar o indivíduo, no que diz respeito à mobilidade, a coordenação motora ou a fala. Os brinquedos são vistos como um
auxílio no processo de reabilitação de pacientes que apresentam a deficiência psicomotora. Existem vários tipos de brinquedos
confeccionados com os mais diversos materiais. Nesse trabalho propõe-se a confecção de brinquedos feitos de rejeito de Pinus sp.,
pois os mesmos apresentam uma densidade básica baixa o que fará com que esse brinquedo fique mais leve. Além disso, o rejeito
de Pinus sp., sendo uma madeira, acaba contribuindo para o meio ambiente pois é um material reciclável, não o poluindo, fazendo
com que haja menos desperdício e ocasionando uma contribuição mais racional da madeira. O objetivo desse estudo é construir três
brinquedos diferentes utilizando a madeira de Pinus sp.. Acredita-se que a confecção de brinquedos de rejeito de madeira de Pinus
sp, venham a ajudar os profissionais da área de fisioterapia e terapia ocupacional no processo de reabilitação de seus pacientes, pois
os mesmos seriam brinquedos de baixo custo e poderiam então ter uma disseminação maior nos consultórios psicoterapêuticos,
com a finalidade de oferecer uma alternativa lúdica para pequeninos desenvolverem capacidades motoras de modo que possam no
futuro se encaixar nos padrões da sociedade pós-moderna. Para a confecção dos brinquedos obteve-se rejeitos da madeira de Pinus
sp. secos, cortando-os em peças para a confecção dos brinquedos. O custo de cada brinquedo ficou em dez reais, e apresentou boa
trabalhabilidade e bom manuseio. Concluí-se que os brinquedos confeccionados com rejeitos de madeira de Pinus sp, mostram-se
uma boa alternativa em relação ao custo, demonstrando serem viáveis e bons para a reabilitação de pacientes com deficiências
neurológicas ou motoras.

PALAVRAS-CHAVE: densidade baixa. trabalhabilidade. deficiência. motora. neurológica.
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CARACTERIZAÇÃO DE FERMENTADOS DE LEITE HUMANO
Adan Lucas Rocha – adanlucas@gmail.com
Alice Yoshiko Tanaka – alicetanaka@ig.com.br
Paulo Sérgio Marinelli – professor.marinelli@gmail.com

Fatec “Estudante Rafael Almeida Camarinha” - Marília
O Leite Humano é o alimento ideal aos recém-nascidos, capaz de suprir suas necessidades energéticas, nutricionais e de proteção.
Os Bancos de Leite Humano suprem a demanda pelo alimento materno de bebês impossibilitados de serem amamentados, sendo a
acidez em graus Dornic uma análise de rotina para a garantia da qualidade deste leite e justificada pela suposta relação entre acidez
elevada e contaminação bacteriana. Entretanto, estudos demonstram que valores de acidez acima de 8°D podem ser resultantes de
outros fatores, repercutindo no descarte indevido de grande volume de amostras. Visando o reaproveitamento destas, duas formulações de leites fermentados simbióticos, um produzido com leite e extrato de soja e o outro apenas com leite, foram desenvolvidas.
O objetivo deste trabalho foi a determinação da vida de prateleira dos fermentados, de acordo com suas características sensoriais,
físico-químicas e microbiológicas. Observou-se que durante sua estocagem a 4°C, a bebida com soja apresentou acidificação mais
acentuada, porém, os resultados da análise de acidez apontaram níveis aceitáveis até o 42° dia. No entanto, de acordo com a qualidade sensorial, houve uma aceitabilidade razoável até o 21° dia. A composição química demonstrou elevado teor lipídico, com
média de 4,52% para ambas as bebidas. O percentual proteico foi alto e o dobro para a bebida à base de soja (5,88%). As necessidades diárias dos minerais quantificados poderiam ser parcialmente ou totalmente supridas pelos leites fermentados. Durante os
42 dias, a viabilidade celular ficou acima de 107 UFC mL-1, como recomendado para produtos probióticos. Com base nos resultados
concluiu-se que a vida de prateleira dos leites fermentados simbióticos foi de aproximadamente 21 dias a 4°C.

PALAVRAS-CHAVE: leite humano. banco de leite humano. acidez dornic. leite fermentado
simbiótico.
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CARBONETAÇÃO DE AÇO COM FIBRA CELULOSE
Fernando Augusto de Oliveira- Fernandinho_boll@hotmail.com
Sheila Sousa Gomes-sheilagomees@hotmail.com
Wilker Alves Albuquerque-wil.a.albuquerque@hotmail.com

Orientador: Maria Luisa Murillo y Martin Rabello - marialuisasalvad@hotmail.com
Coorientador: Alessandra Fernandes Santos - alessandrafernan@gmail.com
Fatec Mauá - Mauá
A cementação sólida é um dos principais processos termoquímicos utilizados no aumento da dureza superficial de aços com baixo
teor de carbono. Nesse processo utiliza-se o carvão vegetal, como fonte de carbono, e o carbonato de bário, como ativador. Sendo
o carbonato de bário extremamente nocivo à saúde e também visando minimizar problemas industriais, tais como o acúmulo de
resíduos e a manipulação de um composto tóxico, esse estudo tem como objetivo a substituição do carvão vegetal e do carbonato
de bário, por fibras celulósicas e carbonato de cálcio, respectivamente. As fibras celulósicas que atuam como fonte de carbono são
provenientes de resíduos da indústria de papel e celulose, sem finalidade específica. A metodologia utilizada nessa pesquisa consiste em efetuar um processo de cementação em caixa, no qual o carbono contido nas fibras de celulose difunda para a estrutura do
aço baixo carbono, formando uma camada que, após tratamento térmico de têmpera, terá sua dureza aumentada. Para tanto, serão
utilizados vinte corpos de prova, sendo que em dez deles será utilizado um composto comercial para cementação e nos outros dez
corpos de prova serão utilizados os compostos em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: cementação sólida.carvão vegetal. fibras celulósicas. carbonato de bário.
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CARRO PARA TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR
Dioclécio de Jesus Tavares Felix Correa – diocorrea@hotmail.com

Orientadora: Ana Cristina Maurício Ferreira – ana.ferreira7@fatec.sp.gov.br
Fatec - Bauru
Em pesquisa realizada no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, foi observada a dificuldade dos funcionários no
transporte dos equipamentos eletromédicos. O percurso entre os diversos setores do hospital e o setor de manutenção é extenso,
apresentando rampas e irregularidades no piso. São equipamentos que tem variação de peso entre 5 kg e 60 kg, de alto custo, com
peças e acessórios que não podem sofrer qualquer impacto. Hoje, o transporte se faz de maneira improvisada, através de um carrinho de supermercado sem sistema de segurança e amortecimento, necessários, devido à irregularidade dos pisos e fragilidade dos
equipamentos. Assim, as justificativas para o desenvolvimento deste projeto são a necessidade de confiabilidade dos equipamentos
passados por manutenção, o prolongamento de sua vida útil e a preocupação com a segurança dos profissionais da saúde, que conduzem os carros de transporte improvisados, sofrendo diariamente esforços e constrangimentos posturais. Desta forma, o objetivo
deste trabalho foi desenvolver o projeto de um carro de transporte de equipamentos médicos, que vem a auxiliar o profissional da
saúde evitando o retrabalho, garantindo aumento de produtividade e confiabilidade dos equipamentos que foram analisados por
aparelhos de aferição que avaliaram suas grandezas elétricas e físicas. O equipamento desenvolvido conta com os requisitos descritos nas justificativas e vem a otimizar o trabalho diário do setor de manutenção.

PALAVRAS-CHAVE: manutenção. equipamentos eletromédicos. transporte intra-hospitalar.
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CATA CHUVA
Arthur Scopel – arthurzinho_01@hotmail.com
Carla Cristina Fernandes da Silva – cacacfs@gmail.com
Karen Dayane da Silva – karen.daya@hotmail.com

Orientador: Diane Andreia de Souza Fiala – diane.fiala@fatec.sp.gov.br
Fatec – Dom Amaury Castanho – Itu
O projeto surgiu a partir de pesquisas que sinalizam sobre a importância do tema sustentabilidade, direcionando o foco ao reuso da
água das chuvas. As pesquisas ainda abarcaram o tema de resíduos sólidos e a importância da reciclagem para prolongação da vida
no planeta. A pergunta que direcionou a pesquisa foi: Como coletar a água da chuva, nos mais diversos ambientes, com produto
criado a partir de materiais recicláveis? O objetivo é mostrar que o reuso da água da chuva contribui para a sustentabilidade do planeta. E como objetivos específicos a) contribuir com a sustentabilidade; b) estudar mais sobre o reuso da água de chuva; c) pesquisar
sobre materiais recicláveis para o desenvolvimento do guarda-chuva: cata chuva. A metodologia incluiu, num primeiro momento,
pesquisa de campo e coleta de dados. Numa segunda etapa foram coletados dados secundários que permitissem entender o sistema de reuso da água da chuva e sobre reciclagem de resíduos sólidos. Na terceira etapa desenvolveu-se o protótipo para testes e
apresentação na feira, adaptando-o para uso em diversos ambientes. O resultado esperado é a contribuição com a sustentabilidade
e reuso de água da chuva, propondo um produto possível de ser utilizado em diversos ambientes (que poda ser instalado num
apartamento ou num sítio), e de fácil instalação e uso.

PALAVRAS-CHAVE: reuso de água. resíduos. reciclagem. sustentabilidade.
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CHO++ SISTEMA MONITOR PARA DM1
Aline Ribeiro – Lininha_ibest@hotmail.com
Giovanna Barroso Schiavi – Gi_schiavi@hotmail.com

Orientador: Rafael Gross – prof.rafaelgross@fatecjd.edu.br
Coorientador: Carlos Eduardo Schuster – prof.schuster@fatecjd.edu.br
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí - Jundiaí
A meta para qualquer pessoa portadora de diabetes mellitus tipo 1, ou DM1, é manter sua glicemia dentro de valores considerados
ideais. Um eficiente registro dos eventos que influenciam o valor da glicemia (ingestão de alimentos e aplicação de insulina) e
posterior análise pode contribuir com informações importantes para atingir resultados satisfatórios do índice glicêmico. O objetivo
deste projeto é criar um sistema de informação capaz de registrar os diversos eventos que um portador de DM1 realiza diariamente para controlar sua glicemia, entre eles, a ingestão de alimentos, medição da glicemia, aplicação de insulina e atividade física.
O sistema deverá também auxiliar a calcular a quantidade de carboidratos (CHO) que a pessoa está ingerindo em suas refeições
bem como indicar a quantidade necessária de insulina para correção. Baseado nos registros diários o sistema apresentará algumas
estatísticas bem como a tendência de seu índice glicêmico. Para a realização deste projeto adotou-se uma ferramenta baseada em
um sistema colaborativo “wiki” o que contribui para o compartilhamento das informações e posterior criação coletiva. Utilizou-se o
modelo em cascata para o processo de desenvolvimento do software com plataforma inicial para desktops. A pesquisa bibliográfica
foi utilizada para conhecer as técnicas para controle da glicemia entre os diabéticos com foco na dieta de contagem de carboidratos
e para conhecer os efeitos dos diversos tipos de insulina.

PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus. insulina. glicemia. contagem de carboidratos.
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CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS
Edson Wagner Rodrigues – ewrodrigues@gmail.com
Anderson Neres da Silva – e-mail

Orientador: Acyr Freire – acyrfreire@uol.com.br
Fatec – São Sebastião
As empresas possuem um ciclo de vida segundo Adizes (2004), Marques (1994) e Moreira (1999), os problemas tidos como normais
ao crescimento da empresa quando não tratados adequadamente, retardam o seu desenvolvimento no ciclo natural da vida e propiciam uma deterioração organizacional que pela constância, gravidade e natureza crônica ameaçam a continuidade da empresa.
Cada estágio manifestam problemas que precisam ser enfrentados e superados, para empresa cumprir o seu objetivo de atender
às necessidades do homem o grande cliente final de qualquer organização. Conforme os autores o empreendedor é o conteúdo de
estabilidade da empresa e os fundadores muitas vezes não estão preparados ao enfrentamento adequado. A continuidade e sustentabilidade dependem da resposta aos problemas e às mudanças ambientais no ciclo de vida. A finalidade desse trabalho é estruturar
conceitualmente e metodologicamente a prática empreendedora dentro da teoria do ciclo de vida das organizações e desenvolver
o modelo gerencial proposto por Adizes (2004) PAEI – Produtor, Administrador, Empreendedor e Integrador adaptado a Micro e
Pequena Empresa (MPE). Esse modelo gerencial estabelece o desenvolvimento dos quatro papéis gerenciais que as MPEs precisam
desempenhar ao longo do ciclo para serem eficazes e eficientes no curto e longo prazo. Para tal utilizou-se como metodologia a
pesquisa bibliográfica sobre o tema ciclo de vida e pesquisa de campo para identificação dos problemas normais e anormais que
impedem o desenvolvimento da MPE e relacionar à teoria as circunstâncias que levam a deterioração organizacional, estabelecendo
a relação com o modelo gerencial PAEI. Esse projeto pretende dar capacitação empreendedora e potencializar as quatro características gerenciais necessárias ao desenvolvimento da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: ciclo de vida. desenvolvimento. deterioração. formação empreendedora.
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CLICK MELHOR IDADE
Angela Lopes Manente - angela.manente@fatec.sp.gov.br
Marta Helena dos Reis – marta.reis@fatec.sp.gov.br
Henrique Felipe Alves – rick-henrique@hotmail.com

Orientadora: Fabiana Pupin Masson Caravieri – fabiana.caravieri@fatec.sp.gov.br
Coorientadora: Lígia Rodrigues Prete – ligia.prete@fatec.sp.gov.br
Fatec Jales – Jales
O “Click Melhor Idade” é um projeto de inclusão digital da Fatec Jales, destinado às pessoas acima de cinquenta anos, que visa
a aprendizagem e o manuseio das ferramentas de informática essenciais para a interação social dos indivíduos no meio digital,
através da internet. Trata-se do ensino de operações básicas no computador, como acesso à internet e digitação de textos. O projeto
surgiu diante da necessidade de inclusão digital de pessoas nas faixas etárias mencionadas acima, juntamente com a responsabilidade social da Fatec Jales perante a comunidade. A monitoria dos cursos é realizada pelos alunos do curso de Sistemas para
Internet interessados em ingressar na área acadêmica ou obterem experiências didáticas para fins de enriquecimento do currículo.
As atividades possuem a supervisão e acompanhamento da professora orientadora, assim como os subsídios didático-pedagógicos.
As aulas são práticas e o processo de ensino é realizado por equipes de monitores (quatro a cinco em cada turma). Em cada aula, é
eleito um monitor responsável pela explicação e os demais auxiliam os alunos (cada monitor é encarregado de auxiliar um grupo
de cinco alunos, presentes em cada fileira de computador do laboratório de informática). Para o seu desenvolvimento é necessário
o uso de laboratório de informática com Sistema Operacional Microsoft Windows Seven, com os seguintes acessórios: Paint, Word
Pad, e Internet Explorer 9.0. e ou Mozila Firefox. São disponibilizados também data show, internet e apostilas. O projeto atingiu
seu objetivo principal que é a inclusão digital para pessoas da melhor idade e proporcionou vivência prática de monitoria na área
da informática aos alunos do curso de Sistemas para Internet, além da integração da Fatec com a comunidade de Jales e região.

PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital. projeto social. internet. redes sociais.
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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO JOGOS DIGITAIS
Anderson Luiz Fernandez Jerônimo– anderson.jeronimo@fatec.sp.gov.br
Sílvio Cesar Lima – silvio.lima@fatec.sp.gov.br
Luís Nakanishi Shigueru – Luis.shigueru@fatec.sp.gov.br

Orientador: Adriana da Silva Jacinto – adriana.jacinto@fatec.sp.gov.br
Coorientador: Tatiana M. Almeri – tatiana.almeri@fatec.sp.gov.br
Fatec Jessen Vidal - São José dos Campos
A Educação, desde a familiar até os níveis acadêmicos, tem, também, a incumbência de formar cidadãos que sejam mais preocupados e atuantes na preservação do Meio Ambiente. No entanto, alunos de graduação da Área de Exatas, geralmente, consideram
enfadonhos os estudos de temáticas mais ligadas à Área de Humanas, tais como a disciplina Sociedade e Tecnologia. É também
verdade que muitos alunos de graduação da Área de Exatas, apesar de necessitarem de muito raciocínio lógico em seus estudos,
têm grande de dificuldade para desenvolver e aplicar esse raciocínio na resolução de problemas. Unindo os vários problemas encontrados pelos alunos, as dificuldades encontradas pelos professores de cada disciplina para motivar os alunos, e a necessidade
de inovação e interdisciplinaridade, uma proposta de foi colocada em prática e um experimento foi desenvolvido junto aos alunos,
visando melhorar o raciocínio lógico do aluno, sua competência em programar e sua percepção ambiental. Os objetivos desse experimento são: a) Melhorar o raciocínio lógico de aluno; b) Melhorar sua competência em confeccionar programas para computadores;
c) Melhorar a capacidade de analisar e buscar soluções para os problemas; d) Despertar o senso crítico do aluno. O experimento
engloba a construção de ontologias, debates, estudo da linguagem de programação C, estudo da biblioteca Allegro, leitura de artigos acadêmicos, com envolvimento das disciplinas: Linguagem de Programação I e Sociedade e Tecnologia. Os resultados obtidos
são: a) Implementação de jogos computacionais socioeducativos com interface gráfica que abordam problemas socioambientais
b) Melhoria do raciocínio lógico e senso crítico dos estudantes. Como conclusão fica a certeza de que a interdisciplinaridade pode
produzir resultados significativos.

PALAVRAS-CHAVE: jogo. interdisciplinaridade. programação. problemas.
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DATA LOGGER - COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS
Thiago Viviane Costa – thiago.vcosta@uol.com.br

Orientador: Murilo Zanini de Carvalho – murilo.eletronica.mecatronica@gmail.com
Fatec Adib Moisés Dib – São Bernardo do Campo
A ideia principal do trabalho foi pesquisar uma maneira simples de implantar códigos e desenvolver hardwares para adequar em
sistemas embarcados. Com a pesquisa realizada nesse trabalho, pudemos perceber a importância da utilização de padrões de projetos tanto no código quanto no hardware em sistemas embarcados, simplificando assim seu desenvolvimento. Para a demonstração
do conceito da utilização de padrões de projetos na elaboração de projetos de hardware e software, um sistema de coleta e armazenamento de dados foi construído. Todas as funcionalidades do sistema foram implementadas utilizando os padrões de projeto
para sua construção, o que possibilitou maior flexibilidade e manutenibilidade ao sistema. Das funcionalidades implementadas no
sistema, pode-se destacar a capacidade de armazenar temperaturas utilizando os padrões de sinal dos principais sensores utilizados
na indústria, transferência dos dados para um cartão SD, aumento simplificando a transferência dos dados monitorados para outros
dispositivos, e uma interface com o usuário simples, para permitir que qualquer operador possa utilizar o sistema. Os padrões de
projeto são utilizados nas estruturas para a implementação das funções de software e também para a implementação do hardware
utilizado por essas funcionalidades. A linguagem padrão utilizada para realizar a implementação do projeto foi a linguagem C, por
sua grande flexibilidade e desempenho relativamente alto, em comparação com outras linguagens.

PALAVRAS-CHAVE: padrão de projeto. data logger. coleta de dados. micro controlador.
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DECISÃO APOIADA POR SOFTWARE
COM CONTROLADOR FUZZY
Deyver Bordin – deyver77@gmail.com
Monara Pereira Da Rosa Carvalho – momoprc@hotmail.com

Orientador: Camila Pires Cremasco Gabriel – camila.gabriel@fatec.sp.gov.br
Coorientador: Daniel Santos Viais Neto – dvneto@fatecpp.edu.br
Fatec de Presidente Prudente
Nos últimos anos a utilização de sistemas inteligentes em controle tem despertado grande interesse. Dentre as várias técnicas, a
lógica fuzzy é uma das mais utilizadas. Os sistemas fuzzy utilizam-se de termos lingüísticos e podem obter o conhecimento a partir
de especialistas. Unindo as vantagens de cada uma destas técnicas pode-se gerar os chamados sistemas inteligentes híbridos (MEDEIROS et al., 2001). Uma grande aplicação destes sistemas envolve sustentabilidade, neste trabalho será desenvolvido sistemas
utilizando a lógica fuzzy para controle, avaliação e decisão em projetos de sustentabilidades e otimização. O controle no consumo
de energia elétrica de empresas, conforto térmico, e na decisão de abate de bovinos são alguns dos projetos onde existe aplicação de
técnicas da lógica fuzzy. Este trabalho teve como objetivo investigar e auxiliar estudos envolvendo sistemas fuzzy nas áreas de sustentabilidade e otimização. O trabalho estabelece um método computacional capaz de interpretar fatores em estudo dos projetos
em andamento na Fatec de Presidente Prudente, estes devem ser de uso fácil para que possa ajudar pecuaristas, assentados e usuários de empresas de qualquer região e gratuitamente. Os dados experimentais do presente projeto foram obtidos juntamente com
uma fazenda os projetos em andamento envolvendo a lógica fuzzy dos professores em regime de jornada integral da Faculdade. As
informações relativas obtidas foram compostas por 3 grupos de dados, analíticos descritos e processuais. Foi necessária a investigação de todos os sistemas fuzzy nos projetos em andamento da Fatec de Presidente Prudente, no projeto de avaliação energética
de uma empresa foi necessária a criação de um banco de dados do consumo, demanda, tarifação, fator de carga e potência, já no
projeto de decisão de abate bovino as variáveis do banco de dados foram índice de massa e altura, quanto aos projetos de avaliação
do conforto térmico, tanto da água por meio de um aquecedor de material reciclável quanto o do ambiente construído com garrafas
pets a informação essencial foi a temperatura. Os controladores já elaborados nos projetos citados utilizam-se de um software cujo
custo é extremamente alto os sistemas gerados para estes controladores podem ser utilizados gratuitamente e auxiliam os usuários
no controle do problemas estudados que envolvem sustentabilidade e otimização. Pretende-se, em projetos futuros, realizar a
divulgação tecnológica do sistema desenvolvido pela plataforma na internet de sistemas fuzzy denominada Lógica Fuzzy e suas
Aplicações (LÓGICA FUZZY, 2012).

PALAVRAS-CHAVE: sistema. sustentabilidade. projetos.
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DESENVOLVIMENTO DE CICLO ERGÔMETRO
Para CADEIRANTES
João Gabriel Cozentino - gabrielcozentino@gmail.com
Jonatas Rafael de Oliveira - jonataslemao@hotmail.com

Orientador: Carlos Roberto Regattieri – carlos.regattieri@fatectq.edu.br
Coorientador: Mario Paioli Filho – paiolifilho@ig.com.br
Fatec Taquaritinga - Taquaritinga
Considerando que clínicas de reabilitação física possuem ciclo ergômetro para uso restrito a membros inferiores, e que o ciclo ergômetro para membros superiores é ainda pouco comercializado e de alto custo, distante para a realidade da maioria dos brasileiros
portadores de deficiência e, que grande parte dos pacientes com amputação de membro(s) inferior(es) apresenta uma ou mais
comorbidades que constituem fatores de risco para doença coronariana é, importante prevenir a fadiga destes indivíduos e garantir
uma boa inclusão dos mesmos no trabalho e em atividades recreativas, este projeto visa o desenvolvimento de um ciclo ergômetro
de baixo custo, de maneira a tratar a saúde cardiovascular de cadeirantes, que estejam amputados ou não, e proporcionar uma inclusão social destas pessoas. Este projeto desenvolveu um aparelho simples e de baixo custo, capaz de suprir a necessidade e proporcionar meios para evitar o aparecimento de doenças coronarianas. O produto acabado foi testado dentro das especificações técnicas
definas em projeto, bem como o valor financeiro do mesmo, procurando atender a necessidade e inclusão social dos cadeirantes.

Palavras-chave: ciclo ergômetro. cadeirantes. reabilitação física.
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DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO NÚMERO DE AVOGADRO
Dos Santos, P.L.– petteralexandre@bol.com.br
Silva, M.Q. – processo.metalurgia@hotmail.com
Costa Júnior J.A. – jcjunior93@gmail.com
Abrahão, A.B.R.M – ana.abrahao@fatec.sp.gov.br
Alves, C.L.– cesar.leandro@fatec.sp.gov.br

Fatec Pindamonhangaba – Pindamonhangaba
A constante de Avogadro, ou antigamente conhecida como número de Avogadro (em homenagem a Amedeo Avogadro), é uma
constante física fundamental que representa um mol de entidades elementares (entidades elementares significando átomos, moléculas, íons, eletrons, outras partículas, ou grupos específicos de tais partículas). Sendo esta uma das mais importantes constantes
físico-químicas, fundamental para o entendimento de vários conceitos químicos. Uma das formas de calcular a constante de Avogadro consiste em determinar a carga que passa por um circuito em que é depositada certa quantidade de sódio metálico num dos
eletrodos. Este procedimento conhecido como eletrólise é a decomposição (ou alteração de composição química) que uma corrente
elétrica provoca ao percorrer um eletrólito. Entretanto, por exigir um tratamento técnico cuidadoso, tal experimento não é de fácil
realização para uma turma de ensino médio. O objetivo deste trabalho foi realizar e aprimorar o procedimento de um experimento
simples (eletrólise da água) que pode ser realizado com material de fácil obtenção e usado para cálculo da constante de Avogadro,
cujo valor recomendado é 6,02214 x 1023 mol -1. Além disso, este experimento incluiu a aprendizagem no manuseio dos seguintes
equipamentos: fonte de alimentação de corrente contínua, multímetro (na função amperímetro) e cronômetro. Aliando os conceitos
e medições obtidos nos experimentos, foi possível a determinação da constante de Avogadro em laboratório, valor que foi comparado com o encontrado atualmente na literatura.

PALAVRAS-CHAVE: eletrólise. número de Avogadro. determinação experimental.
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E-JOGOS: SISTEMA EDUCATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Guilherme Viterbo Galvão – catanduva_gvg@hotmail.com
Talita Martins Ferreira Alves – talita_dodi@hotmail.com

Orientador: Dorotéa Vilanova Garcia – dorasoft@gmail.coml
Coorientador: Ruy Cordeiro Accioly – prof.ruy@terra.com.br
Fatec Baixada Santista – Santos
O mundo tem sofrido mudanças, efeitos da globalização e de constantes transformações tecnológicas. Educandos dos mais diferentes níveis possuem pouco tempo para assimilar tanto conteúdo, entre horas de estudo e trabalho. Por essa razão surgiu o projeto
E-Jogos, que desenvolvido para dispositivos moveis, permitirá ao estudante estudar ao mesmo tempo em que se diverte. O trabalho
teve como objetivo o desenvolvimento de um jogo educativo voltado para estudantes de graduação. Baseado em diversas áreas,
foi criada uma arena de jogos dividida em módulos, que poderá ser adquirida por completo ou parcialmente, através de download.
Este projeto justifica-se pela dificuldade que professores e alunos encontram no processo de ensino-aprendizagem de algumas
disciplinas. Existem poucos aplicativos no mercado, em língua portuguesa e direcionados para dispositivos móveis, voltados para
o ensino em disciplinas de cursos superiores. A importância desse projeto é facilitar o estudo e o aprendizado de uma forma dinâmica, divertida e sociável. Com a arena de jogos educativos, espera-se proporcionar aos usuários o conhecimento em diferentes
áreas da educação de maneira descontraída e ao mesmo tempo desafiadora. O E-Jogos inicialmente conta com cinco modalidades.
A primeira para disciplina de inglês. A segunda modalidade para disciplina de Língua Portuguesa. Na terceira, temos o jogo genius
amparando a área de raciocínio rápido e lógico. O quarto jogo é o de raciocínio lógico e apoia todas as áreas da educação, e a quinta
voltada para matemática. Para atingir os objetivos, foram realizadas pesquisas junto aos professores e alunos, levantamento de
requisitos, modelagem do sistema e desenvolvimento e teste do aplicativo. Utilizou-se a linguagem Java, inicialmente voltada para
o Sistema Operacional Android. Aplicando o protótipo do e-jogo em um grupo de pessoas, foram obtidos os seguintes resultados:
enquanto os usuários interagem com o jogo, involuntariamente aprendem com as imagens de uma forma descontraída.

PALAVRAS-CHAVE: mobilidade. Android. dispositivos móveis. sistemas educacionais.
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ELEMENTO MÓVEL DE EXPLORAÇÃO
Fernando Papellas Filho – autindfatec@yahoo.com.br
Márcio Hiromi Nakamura – marciohiromi@hotmail.com
Jonatas da Silva Oliveira – jonatas_dasilva@hotmail.com

Orientador: José Cândido de Souza Filho – souza-jc@uol.com.br
Coorientador: Raphael Moreira – raphaelmoreira@lsi.usp.br
Fatec Pref. Hirant Sanazar – Osasco
Neste trabalho será apresentado o protótipo de um veículo móvel com formato apropriado para se locomover como facilidade em
superfícies irregulares. Esse veículo é baseado em um elemento geométrico com centro de massa deslocado na direção do solo para
propiciar o equilíbrio, além de permitir seu controle de direção. O protótipo é uma “quase-esfera” oca, construída a base de isopor
e fibra de vidro, munida de motores internos que proporcionarão a propulsão em diferentes tipos de terrenos sem sofrer acidentes
causados por inclinações abruptas, pois a idéia é que este veículo fique sempre “de pé”. O mecanismo proposto está baseado nos
famosos “robot-balls”, já conhecidos, principalmente em Universidades de Tecnologia Americanas e Japonesas. Há vários modelos
de robot-balls, mas no caso deste projeto, o modelo adotado é o tipo “HAMSTER”, em que dois motores presos internamente no
eixo central do elemento geométrico serão responsáveis pelo movimento de toda a estrutura. No eixo de cada motor haverá uma
pequena roda de borracha que, em contato com a superfície interna, aplicarão torque, pela força de atrito, ao elemento. Haverá um
sistema eletrônico – um circuito digital microcontrolado - que controlará as velocidades dos motores de forma independente e sem
variações bruscas. É por meio desse controle independente de velocidade que será possível a mudança de direção do elemento ao
longo de um certo trajeto. O controle das velocidades dos motores será, em princípio, com realimentação do tipo PID (proporcional
integral derivativo), o que tornará os movimentos suaves, tanto nos trajetos lineares quanto nos curvos. Ainda em fase de estudo,
mas aplicação inicial deste protótipo é a exploração visual em ambientes acidentados. Para isso, está previsto o acoplamento de uma
microcâmetra munida de iluminação para a referida exploração.

PALAVRAS-CHAVE: ball-shape. robots. hamster-wheels.
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EMBALAGEM ALTERNATIVA PARA CALÇADOS FEMININOS
Edson Gabriel Corazza – gabriel_corazza@hotmail.com
Enio Medeiros – eniomed@ig.com.br
Fernando Cesar Tiburcio – fernando.tiburcio@hotmail.com

Orientador: Marcos Antonio Bonifácio – calcado@fatecjahu.edu.br
Coorientador: Flávio Cardoso Ventura – flavio_ventura@ig.com.br
Fatec Pref. Octávio Celso Pacheco de Almeida – Jahu
Este trabalho de pesquisa investiga a aplicabilidade da polpa de papel, um produto oriundo do reaproveitamento do chamado
“papel sujo” – denominação dada aos papeis coloridos pela dificuldade de reciclagem –, para o desenvolvimento de embalagem
individual para calçados femininos, conferindo um diferencial de sustentabilidade, inovação e design, à construção usualmente
utilizada. Atualmente pouco é observado em investimentos, quer seja financeiro, quer seja de tempo, ou mesmo de criatividade,
para o desenvolvimento de alternativas para as “caixas de sapatos” tradicionais. Parte da justificativa para esta falta de investimento
pode estar associado ao fato, de que a embalagem é vista de forma dissociada do produto. Por este motivo a construção usual,
retangular e com tampa, foi adotada como padrão por grande parte dos fabricantes. A partir de uma pesquisa aplicada e revisão
teórica sobre os conceitos relacionados (embalagens, sustentabilidade e materiais), será apresentada uma alternativa ecológica e
com design inovador, para o acondicionamento individual de calçados femininos, que possa ser utilizada no transporte, na exposição do produto no ponto de venda e na residência das consumidoras. Com isto, espera-se trazer à luz um diferencial, que possa
ser explorado por fabricantes de calçados femininos, buscando atingir um nicho de mercado de consumidoras preocupadas com as
questões ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: polpa de papel. sustentabilidade. embalagem. calçado feminino.
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ESTUDO DE IMPACTOS INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
Haroldo Luiz Moretti do Amaral – agaelema@globo.com

Orientadora: Maria Goretti Zago Nunes de Souza – mgzago@uol.com.br
Fatec - Bauru
Qualidade da energia sempre foi foco de discussões, principalmente entre os profissionais das áreas de energia. Com o advento da
evolução tecnológica, adoção de novas formas de controle elétrico e também maior proximidade com os consumidores, este assunto
deixou de ser debatido somente por profissionais, estando presente também nos meios de comunicação em massa gerando dúvidas
e discussões na população. “O que é qualidade da energia? Qual sua influência?”. Com a adoção das novas tecnologias de controle de cargas, o sistema energético passou a sofrer intensa degradação em suas características básicas, diminuindo os padrões da
qualidade da energia. Dentro dos distúrbios relacionados, as interferências eletromagnéticas (EMI) têm grande importância, sendo
responsáveis por instabilidades no funcionamento de equipamentos mais sensíveis. Neste contexto, o trabalho propõe a utilização
de filtros passivos de linha visando minimizar os impactos negativos causados pelas interferências eletromagnéticas conduzidas
e conjuntamente apresentar o projeto de um gerenciador de energia contemplando as etapas de proteção, filtragem além de um
circuito microcontrolado para análise básica de alguns parâmetros da energia. A metodologia foi baseada no estudo aprofundado
sobre o tema qualidade da energia, com foco principal nas interferências eletromagnéticas e transitórios além do posterior desenvolvimento do gerenciador de energia. O filtro projetado alcançou os resultados esperados com grande eficácia na atenuação das
EMI, chegando a mais de 80dB de atenuação acima da faixa dos 100kHz, sendo os resultados das simulações computacionais e
simulações práticas muito próximos. Através do levantamento bibliográfico ficou evidente a importância do tema principalmente
no ambiente hospitalar onde defeitos ou falhas podem colocar em risco a vida dos pacientes e também a viabilidade de controle
destas interferências eletromagnéticas.

PALAVRAS-CHAVE: filtro de linha passivo. interferência eletromagnética. qualidade de energia.
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FERRAMENTA DE EAD COM
INTERAÇÃO ALUNO X PROFESSOR
Jonas Pasquarelo da Silva - jonas0joy@hotmail.com
Marcelo Roman Junior - m.romanjr@hotmail.com
Filipe de Lima Dantas - fildantas@hotmail.com

Orientador: Adaní Cusin Sacilotti – prof.adani@fatecjd.edu.br
Coorientador: Carlos Eduardo Schuster – prof.schuster@fatecjd.edu.br
Fatec Jundiaí - Jundiaí
Os sistemas utilizados pelos professores da Fatec Jundiaí para recebimento de atividades acadêmicas não permitem que o professor
realize um feedback mais prático e dinâmico ao aluno que o enviou. Normalmente os alunos postam seus trabalhos por e-mail ou na
área de trabalho solicitado no ambiente de EAD. Ainda assim tais ferramentas não permitem anotações mais pontuais diretamente
nos trabalhos dos alunos. O objetivo principal do sistema é gerenciar anotações do professor diretamente no trabalho postado pelo
aluno ou grupo de alunos de forma rápida e prática, sem a necessidade de estar baixando e gravando no micro do professor. As
anotações serão vistas pelos alunos para que possam reformular o trabalho. O professor pode rever suas solicitações e analisar as
alterações que os alunos realizaram e por fim atribuir uma nota. Para a realização e documentação do projeto será utilizado uma
ferramenta wiki para compartilhar as informações e permitir a criação coletiva. Utilizou-se o modelo em cascata para o processo
de desenvolvimento do software com a internet como plataforma. A linguagem PHP com banco de dados MySql serão adotados
juntamente com o framework JQuery. Como resultado teremos uma interação mais dinâmica e efetiva no processo de correção,
avaliação e apontamentos dos trabalhos postados pelos alunos, principalmente das disciplinas interdisciplinares, integradoras ou
de atividades autônomas.

PALAVRAS-CHAVE: ead . atividades acadêmicas. dinâmico.
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GIGA DE TESTES PARA SENSORES
DE ROTAÇÃO AUTOMOTIVO
Fábio Kenji Oshiro – fabio_ko@hotmail.com
Sergio Mitsuo Kague – mitsuokague@uol.com.br

Orientador: Carlos Alberto Morioka – carlos.morioka@uol.com.br
Fatec Dr. Newton da Costa Brandão - Santo André
O gerenciamento eletrônico de motores é um dos responsáveis por informar, controlar e retirar do projeto mecânico do motor de
combustão interna o melhor desempenho possível em termos de torque e potência, com o menor consumo de combustível em
qualquer regime de utilização e com baixos índices de emissão de gases poluentes. Vários são os sensores que enviam sinais de
entrada para a unidade eletrônica de gerenciamento do motor, um dos mais importantes é o sensor de relutância magnética variável, ou sensor de rotação, que é responsável por informar qual a rotação do motor e a posição da árvore de manivelas em todos
os regimes de funcionamento. Através da construção de uma giga de testes composto de uma roda fônica, acoplado a um motor
trifásico controlado por um inversor de frequência e comandado por um microcontrolador da família PIC, é gerado uma sequencia
de testes baseado na variação da rotação e aquisição do sinal de rotação fornecida pelo sensor de relutância variável. Após ter o
seu sinal condicionado, a leitura do sinal, pela existência ou não do mesmo é possível concluir se o sensor apresenta sua bobina em
aberto e pela posição da borda do sinal digital apresenta a inversão de polaridade ou não. Finalizado a rotina de destes é sinalizado
para o operador do equipamento as condições do sensor de relutância. A giga de testes em questão representa para a indústria de
peças um enorme ganho em termos de ganho de tempo para a inspeção de peças e controle de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: sensor de relutância magnética. gerenciamento eletrônico de motor.
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IHC EM INTERFACES GRÁFICAS PARA DALTÔNICOS
Francisco Eduardo A. de S. Garcia: francisco_ciskinho@hotmail.com
Evelyn da Silva Pereira: evelynsilvapereira@yahoo.com.br
Eron Thiago Reis Silva: eron.silva@fatec.sp.gov.br

Orientador: Gilberto José da Cunha: gjcunha@uol.com.br
Coorientador: Leandro Luque: leandro.luque@gmail.com
Fatec de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes
A presente pesquisa surgiu da dificuldade encontrada por portadores de daltonismo no uso de sistemas computacionais em seu
cotidiano. Uma combinação imprópria de cores pode gerar frustração por parte do usuário, ainda mais se tal usuário for daltônico.
O indivíduo daltônico é incapaz de distinguir uma ou mais cores do espectro visível e, em um mundo no qual a Internet e os programas de computador vem ganhando cada vez mais espaço, é de vital importância que os desenvolvedores de software e designers
projetem interfaces gráficas que garantam a satisfação desse grupo singular de usuários. É nesse momento que atributos como usabilidade, acessibilidade e comunicabilidade tornam-se “ferramentas poderosas”, podendo ser aplicadas no desenvolvimento de uma
boa interface gráfica. Através da aplicação de um questionário avaliativo e análise estatística do mesmo, conseguiu-se quantificar
quais são as cores que os daltônicos têm mais dificuldade em identificar e quais são as melhores combinações de cores que devem
ser utilizadas no desenvolvimento de uma interface gráfica que atenda às necessidades dos daltônicos, sem dificultar os usuários
com uma visão normal. Como resultado dessa pesquisa, foi desenvolvida a Versão 1.0 do Guia de Estilos para Aplicações Web com
enfoque em Usabilidade na Web e um website informativo que irá integrar essas duas áreas singulares.

PALAVRAS-CHAVE: interação humano-computador. daltonismo. usabilidade. acessibilidade.

FETEPS • 2012
242

JOGO DE LOGÍSTICA: GOLDEN GAME, O JOGO DOS OURIVES
Felipe Malosti Ferreira – felipe.malosti@yahoo.com.br

Orientador: Jayme Leme – Jayme.fatec@gmail.com
Fatec Guarulhos - SP
A logística tem avançado muito nos últimos anos, em grande parte devido as necessidades de melhorar a eficiência e a eficácia
do atendimento a clientes, que cada vez mais buscam melhorar seus lucros sem perder a qualidade, pois é grande o numero de
empresas que buscam se colocar no mercado. Com esse novo mercado competitivo, veio a necessidade de profissionais mais bem
preparados para atender as exigências das empresas que buscam uma melhoria constante no gerenciamento de toda a sua cadeia
produtiva, desde a compra da matéria prima até a entrega no seu cliente final. Com o avanço da tecnologia tornou-se possível explorar novos métodos de ensino que visam aplicar conhecimentos adquiridos em simulações de situações vividas dentro das empresas.
Um destes métodos é o Jogo de Empresas, que hoje é utilizado por um numero cada vez maior de universidades. Muitas pesquisas
apresentam os benefícios encontrados na utilização de jogos de empresa. Alguns pesquisadores, como BOUZADA, 2001, elaboraram
jogos em logística como o BR-LOG apresentado em sua dissertação de mestrado “Um Jogo de Logística Genuinamente Brasileiro”.
Em pesquisas bibliográfica encontramos os jogos Beer Game Log Advanced, Log, Jogo da Cadeia de Suprimentos, entre outros, que
foram elaborados utilizando como metodologia o conceito de jogos de empresa. Algumas instituições como a Escola Superior de
Propaganda e Marketing, empenhadas em tornar sua metodologia de ensino mais eficaz, implantou a disciplina Business Game
voltada na utilização e elaboração de jogos empresarias. Esses fatos nos levam a questionar como poderíamos elaborar e utilizar
jogos de empresa em nosso curso de logística? Com isso, nosso projeto visa elaborar um jogo de empresa para um curso de logística,
para que seus futuros jogadores possam retomar os conceitos apresentados em várias disciplinas, como fornecimento, armazenagem, fabricação, distribuição, entre outros. Para essa elaboração fizemos a leitura de material teórico referente a jogos empresariais;
definimos o tipo de jogo, público alvo, nível de complexidade e papel do animador do jogo e caracterizamos o cenário, informações
do processo de comunicação, distribuição e explanação de cada papel e o objetivo de cada jogador.

PALAVRAS-CHAVE: jogos empresariais. logísticos. golden games.
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JOGOS DIGITAIS PARA ENSINO DE FÍSICA
Danilo Galdino Valvezon

Orientador: Adriane Monteiro Fontana - adrianemfontana@gmail.com
Fatec São Caetano do Sul – São Caetano do Sul
O trabalho tem como objetivo estudar o quanto um jogo digital pode, para um aluno do Ensino Médio, facilitar o aprendizado de um
conteúdo específico de Física Mecânica, o movimento retilíneo uniforme (M.R.U.). Tendo em vista tais desafios foram feitos experimentos com alunos do Ensino Médio, utilizando um jogo digital desenvolvido para atender as necessidades deste trabalho, ou seja,
um jogo desenvolvido para ensinar movimento retilíneo uniforme. Os alunos respondiam um questionário após a joga-lo para que
fosse possivel identificar a compreensão ou não dos pressupostos básicos do assunto em questão. A amostra estudada foi de uma
amostra de 322 alunos, onde 306 compreenderam o conceito de distância através do jogo e 311 compreenderam o de velocidade
uniforme. Tal fato comprova que para a amostra estudada é possível afirmar que um aluno do Ensino Médio pode compreender tais
conceitos abstratos de Física Mecânica através do uso de um jogo digital.

PALAVRAS-CHAVE: jogos. educação. ensino médio. física. movimento retilíneo.
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Logística de Montagem de
uma Empresa de produção
Alex, Geovane, Jefferson, Roberto, Maria Aparecida

Orientador: Rinaldo Di Schiavi
Coorientador: Alex Macedo de Araujo
Fatec Zona Sul - SP
Este trabalho visa orientar futuros empreendedores na estruturação de uma empresa na área de alimentos compactos, bem como
no detalhamento das áreas afetas para essa empresa. Desenvolver a seqüência lógica para a criação, desenvolvimento de uma
empresa com todos os departamentos necessários no sentido de orientar e incentivar a criação de uma estrutura empresarial que
servirá de modelo para novas estruturas empresariais. Executar e desenvolver um projeto que vise criar uma seqüência lógica na
criação e montagem de uma empresa do ramo industrial alimentícia, com objetivo de orientar os alunos a criar uma estrutura com
todos os seus deptos. Pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de estudo em equipe de organogramas, fluxogramas e funcionogramas de empresas correlatas do mercado. Uma seqüência para montagem de uma empresa do ramo alimentício com todo seu
detalhamento, bem como sua estrutura lógica e física. O desenvolvimento de uma estrutura física e lógica de uma empresa orienta
futuros empreendedores na montagem de uma empresa de fato, onde se podem encontrar todos os subsídios necessários para
estruturar uma empresa do setor alimentício dessa natureza.

PALAVRAS-CHAVE: Empresa, desenvolvimento, montagem, estruturação, mercado.
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MODAL DE TRANSPORTE DE
CONTAINERS POR TELEFÉRICO
Jorge Saito - jorge_saito@uol.com.br

Orientador: Antonio Lechugo Rubio -lechugorubio@uol.com.br
Fatec Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende – Itapetininga
A situação atual da região metropolitana de São Paulo é um congestionado e ultrapassado sistema de viário onde os transportes de
containers são realizados por via rodoviária e ferroviária para o Porto de Santos. Este projeto tem por objetivo a implantação de um
modal de transporte por gravidade “cable car” na Serra do Mar (Vale do Ribeira) região de Itapetininga/São Miguel Arcanjo à região
de Sete Barras em direção ao Porto de Iguape. O novo modal irá desafogar o sistema portuário santista e retirará da circulação os
containers que vão em direção ao Porto de Santos. Em matéria de transporte internacional serão realizados em containers até produtos do agronegócio, pois a perda será zero. No futuro muito próximo praticamente todos os produtos do agronegócio agregarão
valores, não há sentido de exportarmos a granel como fazemos hoje, teremos que desenvolver tecnologias e trazer investimentos
estrangeiros para industrializarmos esses produtos, seremos assim grandes exportadores de produtos manufaturado. O transporte
de containers por “cable car” é eficiente e ecologicamente correto. Atualmente, o transporte por containers, principalmente no
modal marítimo, é operado em super navios que transportam até 15.000 TEUs (twenty equivalent unit) containers que não operam
no Brasil por não haver condição portuária para esta operação, pois exigem uma profundidade (calado) de 18 metros no cais. O Hub
Port (porto de containers) proposto é em Iguape interligando com o sistema “cable car”canalizando para a região sudeste do estado
(Itapetininga/São Miguel a Sete Barras/Registro até Iguape) toda a movimentação de containers tanto para exportação como para
importação da região centro-oeste, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Estado de São Paulo e norte do Paraná. O transporte pelo teleférico utilizará o princípio da física da energia cinética e potencial, o container que desce puxa o que sobe e movidos por motores
elétricos acoplados por processos de polias operando com menor consumo do uso da energia elétrica. A implantação do projeto
trará o menor impacto ambiental possível, apenas a construção de torres sem a necessidade do desmatamento (aproveitamento
da estrada já existente) a SP 139 denominada da Estrada da Serra da Macaca, para colocação dos cabos para movimentação dos
containers. É um projeto ecologicamente correto.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. modal. teleférico.
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MOTOR SOLAR
Adriano Antonio Pinto – adriano_antonio14@hotmail.com
Fabricio Mazzola – fabricio.mazzola@hotmail.com

Orientador: Helder Anibal Hermini – helder_anibal_hermini@yahoo.com.br
Coorientador: Henrique Antonio Mielli Camargo – henriquemielli@yahoo.com.br
Fatec Mogi Mirim - Arthur de Azevedo - Mogi Mirim
Nesse projeto de pesquisa, será concebido um motor que utilizará o ar comprimido e superaquecido para a realização de trabalho
mecânico. O aquecimento do ar será realizado a partir da concentração da luz solar em um foco direcionado como também pela
queima de gás natural gerado em um biodigestor concebido para a reação biológica de lixo orgânico e/ou efluentes orgânicos de
esgoto urbano, rural ou industrial. A justificativa deste projeto está relacionada com a iniciativa de aproveitar fontes de alto valor
energético que atualmente estão sendo desperdiçadas, além de reduzir significativamente a poluição devido ao despejo de efluentes residenciais, rurais e industriais diretamente na natureza, além da reduzir a liberação do etano para a atmosfera terrestre devido
a decomposição natural de matéria orgânica. Para a elaboração do sistema proposto, será efetuado levantamento bibliográfico;
a modelagem matemática dos dispositivos e as simulações computacionais para avaliações preliminares do funcionamento e da
resistência dos componentes constituintes do conjunto mecânico em ambiente SOLIDWORKS. Para o controle e supervisão do motor
e do biodigestor, será gerada interface eletrônica dedicada em ambiente PROTEUS. O protótipo elaborado será testado em bancada,
sendo posteriormente feita a avaliação do balanço energético e das conclusões finais seguidas das sugestões de procedimentos para
trabalhos futuros a serem desenvolvidos, permitindo a continuidade da implementação da aludida proposta.

PALAVRAS-CHAVE: motor solar. geração sustentável de energia. energia verde.
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MÓVEIS PET CONFORT
Camila Silva Teato – milateato@hotmail.com
Mayra Pellegrini Cardoso – mayrapellegrini@hotmail.com
Priscila Bragui – pri_braguin@live.com

Orientador: Vania Cristina Partri Gutierrez – vaniagutierrez@uol.com
Faculdade de Tecnologia de Garça – Garça
O artigo apresenta um estudo referente ao projeto “Oficina de Negócios”, a pesquisa contempla uma empresa que recolherá garrafas
pet da comunidade de Garça – SP. O projeto tem como objetivo desenvolver móveis feitos com essas garrafas pet, que tenham utilidade no dia a dia das pessoas. Assim, proporcionando o reaproveitamento de garrafas pet, impedindo a poluição do meio ambiente.
Verifica-se que o mundo está em constante mudança, dando assim novas oportunidades de negócios e surgimento de novas formas
viáveis de poder ter em sua casa um produto que pode ser feito manualmente, diversificando o mercado e dando novas opções
para os consumidores, expandindo novos rumos e assim abrindo as portas com a inovação de um novo mercado. A metodologia
será a aplicação do manual da Oficina de Negócios com as seguintes etapas: Estudo do mercado, Dimensionamento do negócio e
organização, Estratégia mercadológica e Divulgação, Custo e formação de preço, Análise de viabilidade econômico-financeira e
Elaboração final do Projeto de acordo com as normas “oficina de Negócios”. Na elaboração do projeto realizaram-se as primeiras
etapas, referentes ao estudo de mercado, dimensionamento e estratégia mercadológica e elaborou-se a confecção de um produto
(poltrona) e vários protótipos com garrafas menores, já testou-se a sua durabilidade e conforto. O projeto ainda está em andamento
faltando apenas as duas últimas etapas.

PALAVRAS-CHAVE: garrafa pet. oficina de negócios. móveis. meio ambiente.
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MAPEAMENTO VIA RFID NUMA ESCOLA DE CEGOS
Juliana Mayara Teixeira – juliana.teixeira@fatec.sp.gov.br
Samara Moreira Martins – samara.martins01@fatec.sp.gov.br

Orientador: Antonio Tadeu Maffeis – tadeu.maffeis@gmail.com
Coorientador: Diane Andreia de Souza Fiala – diane.fiala@fatec.sp.gov.br
Fatec - Dom Amaury Castanho – Itu
A FATEC ITU desde 2009 vem desenvolvendo ações no Lar de Cegos Santa Luzia, da cidade de Itu. Diversos projetos já envolveram
ações de voluntariado na tentativa de sensibilizar os alunos e auxiliar a instituição. Este projeto nasceu a partir de visita às novas
instalações do Lar de Cegos. O espaço é maior e os cegos têm dificuldade de se localizar neste novo ambiente. Como se sabe a tecnologia RFID permite o mapeamento e localização, a partir daí teve-se a ideia de usar etiquetas RFID no Lar de Cegos, assim quando
o cego chega à instituição recebe orientação falada de onde está e onde estão os objetos em determinada sala. A partir desta constatação surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: Como auxiliar os deficientes visuais do Lar de Cegos Santa Luzia a se localizarem
nas novas instalações da ONG? O objetivo geral foi de auxiliar os cegos, do Lar de Cegos Santa Luzia, a se localizarem nas novas instalações da instituição. E, como objetivos específicos, definiu-se: a) estudar a tecnologia RFID; b) ter maior conhecimento da rotina
de uma pessoa com deficiência visual; c) usar a tecnologia no apoio aos deficientes visuais. A metodologia incluiu visita técnica ao
Lar de Cegos para identificar necessidades e demanda de projetos. Em seguida, pesquisou-se sobre a tecnologia RFID, com auxílio
do professor orientador, e a melhor forma de usá-la na necessidade que identificamos, com a intenção de baratear os custos. Numa
segunda etapa foi leu-se sobre o Terceiro Setor, acompanhando o desenvolvimento de outros projetos na Faculdade, que tem o
apoio da professora co-orientadora. Essas leituras foram importantes para maior conhecimento e entendimento da realidade local.
Na última fase desenvolveu-se a aplicação e foram realizados os testes no Lar de Cegos. Espera-se contribuir com a melhoria de vida
do portador de deficiência visual. Este é um projeto piloto, a partir deste muitos outros projetos podem ser desenvolvidos na FATEC
usando a tecnologia RFID como apoio ao deficiente visual.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia RFID. deficiência visual. localização. software.
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POLTRONAS DE GARRAFAS PET
Deise Regina Mathias – deisedaro@yahoo.com.br
Liliane Lopes Lobo –liliane.llobo@gmail.com
Patricia Pereira de Oliveira – patrícia.po@hotmail.com

Orientador: Luis Hiromitsu Sasaki – luis.sasaki@fatec.sp.gov.br
Fatec da Zona Leste – São Paulo
O trabalho desenvolvimento teve o objetivo desenvolver e aprimorar a cultura de sustentabilidade a partir da criação de protótipo
reciclado de garrafas PET (Politereftalato de etileno), favorecerá o meio ambiente, através da reutilização de materiais recicláveis
e consequente geração de empregos nas cooperativas de catadores de lixo e também nas empresas que trabalham diretamente
com o processo de reciclagem e produção de matéria-prima a partir de embalagens PET. O projeto levou em conta a necessidade de
criação de um móvel que pudesse ser produzido em qualquer comunidade urbana ou rural e que promovesse nestas comunidades
o pensamento de que esta atividade é uma forma eficiente e viável de geração de riquezas de forma continuada, protegendo nosso
meio ambiente, ou seja, podendo desenvolver economicamente local sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais
de forma inteligente. Outro aspecto considerado no trabalho foi a necessidade da aquisição de habilidades e competências para
avaliação teórica e prática dos esforços solicitantes (ação e reação) aplicados ao móveis de uso cotidiano. Durante a execução das
atividades trabalhou-se os conceitos adquiridos em sala, bem como o uso de técnicas/ferramentas visando à melhoria da qualidade
de vida da sociedade e consequente redução do passivo ambiental das empresas.

PALAVRAS-CHAVE: polímeros . meio ambiente . sustentabilidade . reciclagem.
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PROCESSOS FILTRAÇÃO TANGENCIAL EM BIOCOMBUSTÍVEIS
Priscila Bellingieri São Gregório da Silva
Soraia Pereira da Silva
Jéssica Heloise Bilato

Orientador: Marcelo Henrique Armoa
Coorientador: Leonardo Lucas Madaleno
Fatec de Jaboticabal – Jaboticabal
O processo de clarificação é uma das etapas de processamento na indústria alimentícia, processando-se sucos e polpa de fruta,
açúcares e derivados, bebidas fermentadas, dentre outros. Esta etapa promove a retirada de material suspenso e particulado como
bagaço e microrganismos residuais, além do material péctico. Membranas Inorgânicas (MI) de sílica macroporosa são preparadas
a partir do tratamento hidrotérmico de vidros pyrex® e utilizadas em processos de filtração tangencial têm vasto potencial de aplicação na clarificação e em outras etapas do beneficiamento do caldo-de-cana, podendo representar vantagens como economia de
energia, redução de insumos químicos e no número de etapas em processos. Estes materiais prestam-se a retirada de microrganismos (bactérias e fungos) do caldo de cana por filtração tangencial, de agentes cromóforos por adsorção química e de material coloidal (clarificação do caldo). O piloto de filtração tangencial foi construído utilizando-se tubo e caps do tipo PBA (tolerância a pressões
de 7 atm), tubulações flexíveis em poliuretana, bomba centrífuga de pequeno porte e compressor de ar também de pequeno porte.
A caracterização (UV/VIS, Turbidez, Viscosidade e contagem de microrganismos) do filtrado exibe resultados promissores. A proposta apresenta forte apelo ambiental, propondo transferência de tecnologia e aprimoramento aos métodos de clarificação do caldo de
cana. A eliminação insumos químicos utilizados em métodos tradicionais de clarificação, como enxofre, propõe melhor qualidade
para o açúcar produzido e economia. Na produção de Bioetanol a retirada de impurezas que vêm com a matéria-prima, aumentaria
a quantidade de nutrientes às leveduras, otimizando desta forma o processo de produção desse biocombustível.

PALAVRAS-CHAVE: clarificação. etanol. membranas. caldo-de-cana. análises físico-químicas.
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PRODUÇÃO ARTESANAL DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO
Bruna Martins Nunes – bruna_martins.nunes@hotmail.com

Orientadora: Glaucia Alvarez Tonin – glaucia.tonin@fatec.sp.gov.br
Fatec Jales - Jales
A utilização de óleos essenciais pelo homem vem de tempos Antes de Cristo. Civilizações japonesas, chinesas e egípcias usavam
como incenso para mortos, embalsamamento e como matéria prima para perfumes. Atualmente os óleos essenciais podem ser
de origem artificial ou natural; aplicados em diversas áreas, como constituinte primário ou secundário da indústria de perfumes,
medicamentos, indústria química, como combustíveis, conservantes, inseticida. A cultura do eucalipto para extração de óleos essenciais representa uma fonte importante de divisas, sendo o Brasil um dos maiores produtores mundiais, juntamente com Austrália, Portugal e Espanha. O município de Jales, situado no noroeste do estado de São Paulo, é uma região cuja economia está ligada
diretamente com o setor primário, onde a estratificação fundiária é composta em sua maioria por pequenas propriedades rurais. O
plantio de eucalipto vem crescendo e pode se tornar importante para a região, por ser uma cultura com diversas possibilidades de
utilização, sendo que através do manejo, há o descarte de enorme quantidade de folhas e ramos. O presente trabalho apresenta
uma alternativa para a utilização das folhas de eucalipto descartadas, para a produção de óleo na propriedade rural, através da confecção de um destilador artesanal, utilizando-se materiais recicláveis. A espécie utilizada para obter o óleo é o Corymbia citriodora
(E.citriodora), por possuir um bom teor de óleo nas suas folhas. O método utilizado foi a destilação a água e foi avaliado pela sua
funcionalidade e pela proporcionalidade entre a quantidade de folhas usadas e a produção de óleo bruto, medindo, desta forma,
sua funcionalidade. Os resultados mostraram que, embora o custo de confecção do destilador ainda seja relativamente elevado,
se for considerada a mão de obra, é possível a utilização de materiais recicláveis e com a produção de 100 mL de óleo bruto com a
utilização de 2 kg de folhas.

PALAVRAS-CHAVE: eucalipto. sustentabilidade. óleo essencial. produtividade.
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PROJETO, CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE DISP. JOMINY
Paulo André Morais Martins
Valterhilton Araújo Moura

Orientador: Omar Maluf – omar.maluf@pop.com.br
Coorientador: José Roberto Garbin – jose.garbin@fatec.sp.gov.br
Fatec Sertãozinho - Sertãozinho
O ensaio Jominy é utilizado para avaliar a temperabilidade de metais, ou seja, a profundidade de dureza resultante da transformação da austenita durante tratamento térmico de têmpera. O dispositivo para a execução deste ensaio consiste de um suporte que
sustenta um corpo de prova cilíndrico, pré-aquecido em temperatura adequada para têmpera, de forma que uma das extremidades
é exposta a um jato de água a temperatura ambiente resfriando rapidamente a peça com um gradiente ao longo de seu eixo longitudinal. Após o resfriamento do corpo de prova, ele recebe a usinagem de dois rebaixos longitudinais, diametralmente opostos,
para facilitar a medição da dureza Rockwell a cada 1/16” a partir da superfície resfriada, levantando a curva característica deste
procedimento. Apesar de simples ensaio Jominy é um procedimento padrão e muito importante em metalurgia, e o dispositivo
Jominy dificilmente é encontrado comercialmente. Desta forma, o projeto e construção de tal dispositivo torna-se uma importante
metodologia na formação dos alunos, agregando conhecimento, prática e aplicação. Assim, os principais objetivos deste trabalho
foram: apresentar aos alunos a formalidade do método científico, permitir que adquirissem competências no desenvolvimento e
execução de projetos de caráter tecnológico, possibilitar a aplicação de conceitos adquiridos em várias disciplinas do curso, incentivar o trabalho em equipe e dotar o laboratório de tratamentos térmicos da FATEC-Sertãozinho com um equipamento simples e
fundamental para aulas práticas.Os materiais utilizados na construção, que atendem a norma ASTM A255-12, foram chapas de
aço inoxidável AISI 304 conformadas e soldadas por processo TIG, rebites e parafusos. O trabalho envolveu o projeto e desenho das
partes em programas CAD, a escolha do material adequado, a conformação e montagem das partes, e o teste do equipamento com
ajustes da posição e pressão do jato de água para resfriamento da peça e medição da dureza de um corpo de prova também preparado pelos alunos. Também foi incluído no projeto um sistema para reutilização da água de resfriamento através de um circuito
fechado, uma vez que nos projetos padrões de equipamentos Jominy utiliza-se água diretamente da rede sendo esta descartada.

PALAVRAS-CHAVE: tratamento térmico. temperabilidade.elementos de liga. dureza.
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PROSPECÇÃO DE PRODUÇÃO DE CAQUI SECO
Arthur Henrique Nunes Gonzales – arthur.gonzales@fatec.sp.gov.br
Alessandro Antonio Orelli Júnior – orelliaa@hotmail.com

Orientador: Marcia N. C. Harder – marcia.harder@fatec.sp.gov.br
Coorientador: Hermas A. Germek – hermas.germek@fatec.sp.gov.br
Fatec Dep. Roque Trevisan - Piracicaba
Originário da China e do Japão, o caqui se deu muito bem no Brasil devido ao clima tropical. Cultivada em praticamente todo o
país, a fruta é excelente fonte de vitaminas E e C, que auxiliam na defesa e manutenção do organismo, e sais minerais como ferro,
fósforo e cálcio. Ao mesmo tempo em que o Brasil é o maior exportador de frutas, também é o campeão em desperdício por conta de
condições inadequadas de pós-colheita e manuseio dos produtos. As frutas de melhor qualidade e aparência seguem para consumo
in natura, enquanto que os que apresentam pequenos defeitos podem ser submetidos ao processamento, o que irá aproveitar em
sua totalidade a produção e agregando valor a uma matéria-prima que potencialmente iria ao descarte. A secagem de frutos é
uma forma de aplicação tecnológica, que preserva, em grande parte, as características dos produtos processados. Pensando nisso,
este trabalho teve como objetivo elaborar um produto a base de caqui, de forma a agregar valor ao produto, bem como aumentar
sua vida de prateleira. Foram utilizados caquis maduros que foram submetidos à secagem, após o ponto ideal, foram adicionados
óleo de soja comestível e especiarias, a fim de servirem não só como aromatizantes, mas também como agentes de conservação do
produto. Ao final, obteve-se um produto de coloração, aspecto, odor, consistência e aparência adequados ao produto. Dessa forma
concluí-se que o desenvolvimento deste produto atingiu seu objetivo, onde o produto obtido pode ser reproduzido, oferecendo uma
opção a pequenos produtores.

PALAVRAS-CHAVE: caqui. desidratados. alimentos.
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REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DA CRUZ VERMELHA DE SP
Alexandro de Lima Domingos Andre Correia da Silva Andre Luis Silva Roveri

Orientador: Rinaldo Di Schiavi - profrinaldo@gmail.com
Coorientador: Alex Macedo de Araujo
Fatec Zona Sul - São Paulo
O trabalho em pauta trata de elaborar uma reestruturação da área de armazenagem, entrada/saída, distribuição e organização de
materiais e produtos doados a Cruz Vermelha de São Paulo, e no bojo do projeto está contemplada a mudança de local do armazém
para um local a ser localizado de preferência na zona leste da cidade de São Paulo. Tendo em vista a situação inadequada das
funções de armazenagem, movimentação, recepção e distribuição de doações, estamos executando um projeto de reestruturação
dessas áreas para melhor desempenhar essas atividades. O objetivo deste é reestruturar a área da logística da Cruz Vermelha para
facilitar a entrada, armazenagem, movimentação e distribuição física de doações. Foi realizada uma pesquisa de campo através de
levantamento de dados junto a instituição Cruz Vermelha, além de pesquisa bibliográfica para fundamentação do trabalho. Tem-se como resultados esperados a elaboração de um novo layout da área da logística, bem como um novo fluxo para o sistema de
armazenagem e distribuição de doações. O projeto se mostrou viável, tendo em vista que o mesmo visa reestruturar uma área hoje
deficiente tanto no seu fluxo de entradas e saídas de doações, tornando inviável desempenhar essas funções.

PALAVRAS-CHAVE: reestruturação. armazenagem. distribuição. logística. doações.
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REFLORESTAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO MADEIRAS DE LEI
Suelen Dias – suelenndias@hotmail.com
Vanessa Cristina Silva – wanessacristina_10@hotmail.com

Orientadora: Priscila Roel de Deus – priscila.roel@fatec.sp.gov.br
Fatec de Capão Bonito - SP
O reflorestamento se destaca atualmente em projetos de conscientização ambiental e os investimentos em áreas de florestas plantadas crescem a cada ano no Brasil. O setor aposta em modalidades novas que desafiam a possibilidade de avanço na área tecnológica com produções de qualidade, longevidade dos produtos e com máximo aproveitamento da matéria prima para diminuir impactos
ao meio ambiente. As madeiras de reflorestamento são rejeitadas quando se trata de confecção produtos que exijam mais precisão
no processamento da madeira. Seu valor comercial não é vantajoso se comparado a um produto construído com madeira de lei,
porém torna-se cada vez mais difícil o consumo de madeira ilegal e consequentemente a comercialização das mesmas. O objetivo
desse trabalho é a substituição das madeiras nativas por madeiras de reflorestamento em objetos da construção civil, instrumentos
musicais, móveis, objetos decorativos entre outros. Essa substituição é realizada através do estudo das propriedades físicas básicas
das madeiras nativas em comparação com as madeiras de florestas plantadas. Foram utilizadas basicamente espécies de Eucalyptus
sp e Pinus sp na confecção de uma viola de 10 cordas, cadeiras, criado mudo, uma cuba entre outros. Todos os objetos apresentaram
fácil trabalhabilidade, boa estética e uma alta resistência mecânica, com resultados iguais e até superiores aos objetos comuns.
Portanto, conclui-se que com a investigação das propriedades físicas e com tratamento adequado das madeiras de reflorestamento
é possível a substituição de madeiras de florestas nativas, o que contribui com o desenvolvimento tecnológico e principalmente o
desenvolvimento sustentável e a conscientização ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: reflorestamento. eucalyptus sp. pinus sp. conscientização ambiental.
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RESÍDUO DE MEXILHÃO COMO INSUMO NA CULTURA DE CANA
Andréa Meiado Chiarioni – andrea.chiarioni@gmail.com
Marcel Ricardo da Silva – marcelricardo002@gmail.com

Orientadora: Sandra Maria de Melo – sandrammelo@yahoo.com.br
Coorientador: Sérgio Ricardo Lima Negro – limanegro@gmail.com
Fatec Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado – Araçatuba
O mexilhão dourado Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), oriundo de países asiáticos, foi introduzido na América do Sul, especificamente na Argentina, através da água de lastro de navios. Os principais impactos causados por este bioinvasor no novo ambiente
são: competição por nutrientes com outros animais filtradores nativos e diminuição da turbidez da água, que leva à proliferação
de macrófitas aquáticas, e provocam o desequilíbrio na fauna e flora local com consequente perda da biodiversidade aquática. As
usinas hidrelétricas têm sofrido sérios prejuízos, sendo os principais: entupimento de tubulações, decomposição de material orgânico, aumento de corrosão nas ligas metálicas, diminuição da vida útil dos equipamentos e gastos com mão-de-obra na limpeza. A
pesquisa resultou em dois trabalhos, o primeiro objetivando avaliar a viabilidade da utilização da vinhaça enriquecida com resíduo
moído de mexilhão dourado para reposição de macro e micronutrientes em solo canavieiro e o segundo avaliou o potencial como
corretivo da acidez. O aumento do pH nos tratamentos com vinhaça “in natura” e vinhaça e resíduo moído de mexilhão dourado
determinou o aumento da disponibilidade de macro e micronutrientes ao solo testemunha. O poder relativo de neutralização total
(PRNT) do resíduo moído de mexilhão dourado foi de 45,7% e atendeu a especificação mínima exigida (45%) conforme a legislação
vigente. Entretanto, o poder de neutralização (PN) foi de 55,39 %, portanto, ficou abaixo da exigência da Portaria Nº1 -04/03/1983
que determina o percentual mínimo igual ou superior a 67% para a comercialização. A reatividade das partículas do material (RE)
foi de 82,51%. Entretanto, esses valores podem se adequar às exigências legais através da utilização de equipamentos com maior
eficiência no sentido de obter-se granulometria menor, tal como o moinho de bolas usado na obtenção de calcário filler.

PALAVRAS-CHAVE: mexilhão dourado. vinhaça. calcário. adubo.cana-de-açúcar.
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SIMULAÇÃO DE ENTREVISTA PARA ESTUDO DO INGLÊS
Marco Rodrigo Campeão – marcorodrigocampeao@gmail.com
Pedro Henrique de Oliveira Rapa – pedroh.rapa@gmail.com
Suelyn de Oliveira Rissonio – suelynor.maasti@gmail.com

Orientadora: Valéria Cristina Leite Baccili – valbaccili@uol.com.br
Coorientadora: Silvia Helena de Oliveira Santos – silvia.hos07@gmail.com
Fatec de Ourinhos - Ourinhos
Atualmente vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, onde toda e qualquer informação é compartilhada e discutida praticamente em tempo real por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Porém, muitas vezes essa globalização pode evidenciar
desigualdades e distanciar pessoas pelo poder aquisitivo ou nível de conhecimento. Nesse contexto, tem-se por objetivo desenvolver
uma ferramenta que, através de uma simulação de entrevista de emprego, vise oferecer oportunidades de aprendizagem fora das
convencionalidades do ensino brasileiro atual e auxilie no domínio do inglês, a língua oficial da globalização. Para tanto, procura-se
esclarecer como funciona a educação no Brasil atualmente e como os softwares educacionais podem, junto com um plano de ensino
eficiente, auxiliar no processo de ensino/aprendizagem; além disso, levantam-se junto ao público alvo - alunos da própria Fatec
Ourinhos - informações que representem o que se espera de um software do gênero, para que dessa forma a ferramenta possua
um conteúdo mais adequado às suas necessidades e seja capaz de aferir o conhecimento do idioma na fala, escrita e gramática. Tal
conhecimento alicerça-se na língua inglesa tanto geral quanto técnica, concluindo assim que o usuário seja capaz, durante o uso
da ferramenta, de desenvolver conversações tanto sobre os mais variados assuntos de uma entrevista de emprego quanto sobre
assuntos relacionados a sua área de atuação dentro do mercado de trabalho de tecnologia. Logicamente, um software educacional
dessa importância necessita de um acompanhamento contínuo, assim como sucessivas atualizações e melhorias de conteúdo, de
interface ou de tecnologia. Porém, a ferramenta já atinge seu objetivo ao levar o usuário a uma experiência de aprendizagem única,
pois aposta na completa integração dele com o sistema web e na continuidade do aprendizado através de aplicativos da plataforma
iOS e Android executados em seu smartphone, ampliando ainda mais seu aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: globalização. educação. inglês.
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SIMULAÇÃO LOGÍSTICA REVERSA EM EMPRESA DE BEBIDAS
Emerson Leandro de Faria - eraldoopto@yahoo.com.br
Nancy F.G.F. Silveira - gattofelix2@hotmail.com
Jéssica A. R. de A. Mainardes - jessica_angelozi@hotmail.com

Orientador: Cláudio Roberto Leandro – claudio.lenadro@fatec.sp.gov.br
Coorientador: Sandro Roberto Calabrezi – sandrocalabrezi@ig.com.br
Fatec de Indaiatuba - Indaiatuba
A simulação é uma poderosa ferramenta de auxilio ao usuário, que por meio, de uma visualização virtual dos processos, contribui
para uma significativa redução no tempo de implantação de projetos nas empresas. A simulação em múltiplos cenários permite
a produção de dois conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados se refere à dimensão de recursos humanos e tecnológicos
necessários para a estruturação da rede logística. O segundo conjunto se concentra no desempenho operacional da logística reversa como tempos de movimentação, níveis de estoques e custos operacionais. O objetivo desse estudo foi analisar a eficiência
da logística reversa em uma empresa do setor de bebidas utilizando a metodologia de simulação de eventos discretos. O processo
estudado refere-se aos pontos de coletas de vasilhames, unitização da carga, transporte, industrialização e a respectiva distribuição
das bebidas pelos canais de destino. O projeto busca na ferramenta de simulação, um meio de criação de cenários na logística reversa de vasilhames, possibilitando uma análise dos resultados, os quais contribuem para a tomada de decisão. O projeto demonstrou
uma versatilidade da ferramenta de simulação para a geração de vários cenários na empresa em questão, contribuindo para uma
visualização mais clara e objetiva na escolha do cenário ideal do ponto de vista logístico, de custos e de eficiência operacional. A
ferramenta possibilitou a empresa uma visão mãos clara dos processos sem a necessidade de altos investimentos e sem colocar em
riscos o fluxo operacional e desabastecimento das linhas de produção e dos Centros de Distribuição.

PALAVRAS-CHAVE: simulação. logística reversa. cadeia de suprimentos.

FETEPS • 2012
259

SISTEMA ACADÊMICO FATEC ONLINE
André Guilherme Acarine Mouro – andreguilhermeam@gmail.com
Willians Vinicius Okamoto – mutiwillians@gmail.com

Orientadora: Larissa Pavarini da Luz – larissa.luz01@fatec.sp.gov.br
Fatec de Garça - Garça
A comunicação ainda é um dos principais fatores pela agilidade de nosso desenvolvimento na atualidade e a Internet tem
atuado como o principal meio de informação e comunicação, fato este fundamental ao alavancado desenvolvimento da humanidade ao longo dos últimos anos. Atualmente a Fatec conta com uma política web descentralizada, ou seja, cada unidade é
responsável pelo seu próprio sistema web. Para a comunicação é necessário a obtenção de ferramentas ou meios alternativos
para comunicar-se com alunos, colaboradores, professores e com outras unidades da instituição. Esta falta de padrão dificulta
a comunicação na instituição e acarreta em um atraso no desenvolvimento da mesma. O projeto Sistema Acadêmico Fatec
Online visa desenvolver através da linguagem web PHP, um sistema de padronização da comunicação e integração, visando
proporcionar um melhor e mais ágil desenvolvimento da instituição. Aliado ao PHP, algumas tecnologias como gerenciador de
banco de dados MySQL e biblioteca JavaScript jQuery proporcionarão um sistema seguro e com um ganho em sua parte visual.
A arquitetura de programação MVC proporcionará um sistema rápido na execução e de fácil manutenção. Além de funcional,
o sistema contará com vários aspectos de usabilidade integrados em seu layout, proporcionando uma navegação dinâmica ao
usuário. Com um sistema de comunicação ágil, a Fatec contará com informações mais rápidas, podendo assim tomar decisões
antecipadas que auxiliará em seu desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: sistema acadêmico. socialização da informação.
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SLOW FASHION E SUSTENTABILIDADE: PRODUTO FEMININO
Danilo Assis Santos – e-mail: danilopires.om@gmail.com
Josiel Fermino da Silva – e-mail: josiel_fermino@yahoo.com.br
Suellen Veríssimo Silva de Moura – e-mail: suelllen_jd@hotmail.com

Orientadora: Érica Souza Santos – email: erica.santos@hotmail.com
Coorientador: Tadeu Artur de Melo Júnior – email: tadeu_melojr@yahoo.com.br
Fatec de Franca Dr. Thomaz Novelino – Franca
O sistema produtivo no setor calçadista caracteriza-se pelo uso de ampla variedade de materiais e processos que empregam atividades manuais de forma intensiva. Resíduos sólidos urbanos (RSU) são considerados como um dos principais problemas ambientais
enfrentados por gestores e população no séc. XXI. O descarte inconsciente de retalhos de couros, tecidos e sintéticos em aterros
sanitários ilegais, pode acarretar poluição do solo, ar e água, além de desperdício de matérias primas e perda de capital. Franca
possui um pólo calçadista tradicional, sendo que a maioria de suas indústrias descarta resíduos da produção de forma incorreta, em
terrenos baldios e aterros sanitários, causando danos ambientais. O objetivo do presente projeto é promover o desenvolvimento de
produtos manufaturados para o segmento feminino, a partir de matérias-primas recicladas, representadas por peças de retalhos de
couro, empregando o modelo slow fashion e adotando os princípios 4 R’s (reduzir, reutilizar, reciclagem, e repensar). Essas práticas
permitem a maximização do uso de recursos naturais, através de reuso e reciclagem de materiais e aplicação de novas tecnologias,
adotando-se os princípios associados com produção mais limpa, política de gestão dos recursos naturais e sustentabilidade. Através
do presente projeto, foram elaboradas peças de vestuário e acessórios, seguindo duas linhas distintas: street wear e tradicional.
Foram usadas formas adaptadas para a modelagem, além de equipamentos de produção (facas, máquina de chanfrar, rachar e
pesponto). Foi estimado um tempo total de 87 minutos para a confecção da bolsa, sendo usados aproximadamente 160 retalhos,
sendo que a produção normal de 17 bolsas geram retalhos para uma nesse sistema. O uso dessa técnica diminui a quantidade de
resíduos que seriam descartados na produção tradicional de peças de couro, agregando valor e permitindo a criação de novos postos
de trabalho, diversificando o segmento industrial para moda feminina.

PALAVRAS-CHAVE: couro. produtos femininos. resíduos. slow fashion.
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TRANSPORTADOR NO CONTROLE DE QUALIDADE
Leandro Rocha Brisola – Leandro_brisola@hotmail.com
Ronaldo Lisboa Machado - ronaldolisboa81@yahoo.com.br
Walter Peninck Júnior – wpeninck@hotmail.com

Orientador: Marcelo José Simonetti
Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo – Tatuí
As indústrias de manufatura necessitam de sempre estar melhorando seus sistemas produtivos, isto devido à concorrência que as
mesmas enfrentam. Ainda hoje muitas empresas possuem equipamentos precários em seus meios de manufatura, pois a aquisição
de equipamentos com maior desempenho normalmente apresentam valores inviáveis para as empresas de pequeno porte, normalmente pela sua demanda ser pequena, tornando muito longo o tempo de amortização destes equipamentos. Em algumas empresas
a precariedade presente as maquina, proporcionam ainda aumento de custos na obtenção dos produtos, má qualidade, somando
ainda a valores de materiais em estoques e falta de informações confiáveis para as tomadas de decisões.
Neste contexto este trabalho visa demonstrar que com os conhecimentos adquiridos durante o curso de automação industrial e a
parceria com empresas privadas da região, foi possível elaborar um equipamento capaz de suprir as necessidades de uma empresa
de porte pequeno que manufatura baterias. Inicialmente a empresa trabalhava de forma puramente manual sem qualquer auxilio
de equipamento que pudesse trazer a mesma produtividade com qualidade, pois a empresa tem como necessidade em seu meio
de produção o transporte de seus produtos de um setor para outro, onde neste próximo setor, a necessidade de avaliar aspectos
importantes deste produto. Com a construção deste projeto todo envio de material entre setores passaram ser por meio de esteiras
transportadoras de simples concepção, onde ao final da linha existe hoje o equipamento foco deste trabalho que é capaz de realizar
testes de qualidade em todos os produtos, somando ainda a capacidade de coleta simultânea de informações importantes, como;
produtividade, índice de refugo, variações de resistência dos materiais envolvidos, parâmetros específicos ao processo/produto
obtido, somando ainda a capacidade deste equipamento em segregar produtos defeituosos. Este equipamento trabalha sobre o
comando de um microcontrolador com programa construído em linguagem “C”. Este microcontrolador foi montado sobre uma placa
de circuito principal onde se faz presente ainda, uma fonte de alimentação e seus terminais de saída e entrada. Todo este sistema
está conectado a um computador via porta RS232. Através de um programa construído em visual basic do software Excel (Microsoft)
foi possível a comunicação ao microcontrolador e com isto a geração de planilhas que relatam em tempo real todas as informações
sobre o meio de manufatura, com possibilidade ainda da realização de pequenas intervenções totalmente de forma remota. Com
a construção deste projeto foi possível aplicar conhecimentos multidisciplinar e criar um equipamento de baixo custo, visto que
os custos de um CLP (controlador lógico programável) que seria opção para esta automação é muito superior ao custo do sistema
utilizando microcontrolador e que também foi capaz de aumentar a produtividade e qualidade de uma empresa de pequeno porte.

PALAVRA CHAVE: automação. qualidade. interface remota. microcontrolador.
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USO DO CAULE DO MAMOEIRO PARA PRODUÇÃO DE DOCES
Emerson Luiz de Almeida – luiz35_honorio@bol.com.br
Filipy Cavalari Machado de Moraes – filipy.cavalari@hotmail.com
Julio Cesar de Souza Santos – agribusiness@fatecriopreto.edu.br

Orientadora: Teresa C.Castilho Gorayeb –tegorayeb@fatecriopreto.edu.br
Fatec São José do Rio Preto – São José do Rio Preto
O mamoeiro, Carica papaya L., é considerado uma planta tropical e apresenta melhor desenvolvimento em regiões de clima quente
e úmido, entretanto, por sua adaptabilidade e aos trabalhos de melhoramento genético, seu cultivo tem-se estendido também
para regiões subtropicais e atualmente está presente em mais de sessenta países no mundo. O caule é rico em proteínas, vitaminas
e, principalmente, fibras que são importantes no trato intestinal das pessoas. Os resíduos gerados a partir da poda do mamoeiro
são caule e folhas, destinados à ração animal e compostagem, mas não para a alimentação humana. O objetivo deste projeto foi
desenvolver um doce de polpa do caule do mamão, “Mamocada”, com e sem a adição de maracujá, avaliar a sua aceitação por meio
de análise sensorial pelo método de aceitação com análise dos atributos: aparência, sabor, textura e avaliação global, intenção de
compra e hábito de compra dos consumidores. Foi preparada a mamocada do caule do mamoeiro com e sem a adição de maracujá
no laboratório de produção agroindustrial da Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto. A análise sensorial foi executada no
mês de maio e os dados estatísticos dos resultados estão sendo elaborados. Ao término deste projeto, espera-se obter um plano de
negócio de um novo produto, caracterizar o índice de aceitação sensorial dos consumidores e elaborar uma nova cadeia produtiva
para as agroindústrias de doces.

PALAVRAS-CHAVE: mamoeiro (Carica papaya L). doces. aceitabilidade.
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VEÍCULO ELÉTRICO DEDICADO A LOCOMOÇÃO DE PNEs
Daniel Modesto – modesto.daniel@yahoo.com.br
Paulo Roberto Ferreira de Godoy – prf.godoy@hotmail.com
Ana Helena Marconi – ahmarconi@hotmail.com

Orientador: Helder Anibal Hermini – helder_anibal_hermini@yahoo.com.br
Coorientador: Henrique Antonio Mielli Camargo – henriquemielli@yahoo.com.br
Fatec Mogi Mirim – Arthur de Azevedo – Mogi Mirim
Neste trabalho de pesquisa tecnológica foi desenvolvido um veículo elétrico dedicado ao transporte de portadores de necessidades
especiais. A justificativa a esta iniciativa foi alicerçada na grande necessidade apresentada para o translado em pequenas e médias
extensões de paraplégicos, tetraplégicos e amputados de membros inferiores, restringindo a acessibilidade e a reinclusão social.
Ante o exposto, houve a motivação para o desenvolvimento de um protótipo composto por estrutura metálica, carenagem, sendo a
tração das rodas feitas por moto redutores dedicados. O controle de direção, aceleração, desaceleração e frenagem do veículo pode
ser feita através do volante no qual são dispostos comandos elétricos, como também por comando vocal, para o caso de certos níveis
de tetraplegia. Na implementação da aludida proposta, a metodologia aplicada abordou nos desenvolvimentos: O projeto mecânico
em ambiente dedicado para elaboração de CAD-CAE-CAM; O desenvolvimento do projeto do sistema eletrônico embarcado (hardware) em software dedicado; A simulação de circuitos eletrônicos e confecção de layouts de placas de CI; O desenvolvimento do
projeto do sistema de controle em nível de software (programa do usuário gravado em EPROM) em ambiente dedicado a construção
de instrumentação virtual e estabelecimento de IHM; A realização de testes em bancada e em Campo e; A análise dos resultados
com o estabelecimento das conclusões finais e atinente proposta de trabalhos futuros.

PALAVRAS-CHAVE: carro elétrico. acessibilidade. reabilitação humana.
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Proyectos
Internacionales

BIOGÁS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN GRANJA
Tecnología Química, de Alimentos, de Agroindustria y de Bioenergía
Navarro, Enzo – enzo.navarro@live.com.ar
Yuchechen, Darío – dario_indu_08@hotmail.com
Olivetti Luis Ariel – lolivetti@epet1.edu.ar

Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 “UNESCO” – Posadas, Misiones – Argentina
El proyecto pretende dar respuesta a un problema observado e identificado, poniendo atención a la demanda de energía térmica y
eléctrica en diversas fases de producción en una granja, como así también a los riesgos ambientales que implican la eliminación de
los desechos orgánicos y agua residuales de criadero. El proceso se inició presentando a los alumnos una situación donde fue posible
reconocer un problema tecnológico, el cual puso en marcha su desarrollo. El eje de las primeras investigaciones fue la energía. Así
surgió la propuesta del biogás y a partir de allí se lo vinculó con el medio ambiente, con la producción sustentable y con las actividades económicas de la región. La metodología: En campo se realizaron las siguientes actividades: relevamiento de actividades
rurales, fuentes de consumo energético y valores de demanda, producción y valores de desechos orgánicos. A partir de entrevistas y
recolección de datos se realizaron listas de elementos y tablas de consumos de energía, como también de producción de desechos.
En la fase de producción de biogás y de energía eléctrica y térmica en cambio se crea un ambiente artificial, para realizar la investigación. En laboratorio se toman registros del tipo de sustrato; temperatura del sustrato; la carga volumétrica; la concentración del
sustrato, tabulación de temperatura y presión de régimen de caldera. Luego se efectúa la simulación de eventos, donde se halla el
biodigestor, la cadera y el generador de energía eléctrica. El resultado esperado es: producir energía eléctrica y térmica usando como
combustible el biogás, con valores que puedan abastecer una granja.

PALABRAS CLAVE: biogas. energía eléctrica. termoenergia. producción.
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CAMA HOSPITALARIA AUTOMATIZADA (CAM.H.A)
Seguridad y salud
Yamil Yunes – yunes_yamil@yahoo.com.ar
José Gabriel Melía – gaby_jm@hotmail.com.ar

Orientador: Dante Berdugo – danteberdugo@yahoo.com.ar
Escuela Nº 4 – 124 “Reynaldo Merín” – San Rafael, Provincia de Mendoza, Argentina
Este proyecto se basa en el aprendizaje-servicio y apunta a mejorar la calidad educativa, buscando una educación para la ciudadanía
fundada en la práctica participativa y el aporte solidario al desarrollo local. La Cam.H.A. posee una serie de automatismo que permiten el movimiento de sus partes. El paciente podrá contar con una botonera que le permita, por medio de sencillos movimientos,
el acomodamiento de la postura y posición de una forma práctica y sin la ayuda de ninguna otra persona. Esto proporcionaría una
mayor autonomía al paciente. Además, incluye un aditamento destinado a proporcionar iluminación localizada y otros enseres, para
poder aumentar la comodidad. El proyecto busca mejorar sustancialmente la estadía de los pacientes internados. De esta manera,
se pretende lograr el descongestionamiento de la actividad del personal sanitario. Mediante este proyecto los estudiantes lograron
acercarse a la realidad social vigente en nuestros hospitales y ser partícipes de la solución. Los alumnos llevaron a cabo un estudio
social, analizando la situación actual y realizando proyecciones y diagnósticos certeros sobre la temática elegida. Una vez realizada
la investigación de campo social, realizaron una búsqueda de las posibles alternativas de solución que el problema ameritaba. Por
último, idearon los mecanismos necesarios para concretar la automatización de la cama hospitalaria. Los resultados obtenidos
fueron excelentes, los alumnos pudieron estar contacto con realidades distintas y situaciones personales complicadas. Se pudo
realizar una investigación de gran valor y obtener datos fundamentales para el proyecto. En cuanto al desarrollo de la investigación,
se concluyó que la Cama Hospitalaria Automatizada es un proyecto confiable, seguro e innovador. Encontramos esta oportunidad
realmente positiva, teniendo en cuenta que nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica. Haber diagnosticado un problema de nuestra comunidad y proponer una solución al mismo ha sido realmente muy satisfactorio.

PALABRAS CLAVE: cama. hospitalaria. solidaridad. automatizada.
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CILANTRO Y SU ACCIÓN BACTERICIDA
Ciencias Biológicas y Agrarias
Camila Abigail Pescatori – camhi_abi@hotmail.com
Franco Martin Gutierrez – franko.m.gutierrez@gmail.com
Marcos Maldonado - maldonadom15@yahoo.com.ar
Maria Andrea Arnulphi - patriciamarnulphi@yahoo.com.ar

Escuela N°4-017 Bernardino Izuel – Villa Atuel, San Rafael, Mendoza – Argentina
Este trabajo está centrado en determinar de manera experimental las propiedades bactericidas del aceite esencial del cilantro. En
su desarrollo, se comprueban sus efectos sobre el cultivo de diferentes bacterias, tales como: Salmonella y Escherichia coli, Shigella,
entre otras. Los objetivos del mismo son: obtener aceite esencial de cilantro y lograr cultivos de diferentes bacterias; determinar los
efectos del primero sobre las segundas y dar a conocer los resultados a la sociedad. La metodología está basada, en primer lugar, en
la obtención de aceite esencial de cilantro por medio de extracción por arrastre de vapor. Luego, se debe lograr el cultivo de diversas
bacterias. Estas se inoculan con una aguja en un medio de cultivo (que es específico para cada una de ellas) y se estrían hacia abajo
en el centro de una mitad de una placa de Petri por punción en la profundidad del medio. A continuación, se espera que se desarrolle
en un tiempo aproximado de 48 horas y con un ansa bacteriológica estéril se disemina sobre la totalidad de la mitad de la placa. Una
vez concluida esta etapa, de manera aséptica, se coloca el aceite en el área inoculada. Finalmente se incuba la placa por 48hs y se
determina si la bacteria es o no sensible al aceite esencial de cilantro. De este modo, se procede con los diferentes tipos de bacterias,
para lograr obtener los resultados buscados.

PALABRAS CLAVES: aceite esencial de cilantro. acción bactericida. cultivos de baterias.
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CONTROL ELECTRICO PARA SECADOr DE MADERA
Tecnología Industrial
Dossantos Macedo,Frank Jovanni – vanderleik@Hotmail.com
Aguilar Grandes,Roger Antonio– you26man@hotmail.com
Chanta Lizana, Angel Feri – achantalizana@hotmail.com

SENATI – ZONAL LORETO – Iquitos – Peru
El control eléctrico para el secador de madera está construido en tablero metálico con IP 55, permitiendo al usuario tener las conexiones eléctricas seguras y libres de algún contacto eléctrico, cumpliendo con requisitos de INDECI. En nuestra región (Loreto ) existen algunos secadores de madera, cuyo control de encendido y apagado de los motores es en forma manual; por lo que en algunos
casos los tiempos de arranque de los motores eléctricos (8) producen elevados consumos de corriente, originando caídas de voltaje
en la red de suministro. Para ello nuestra propuesta es que utilizando un controlador lógico programable (PLC), se tendrá el arranque
secuencial de los motores, la secuencia de encendido se ajustan al tiempo que dura el arranque en cada motor; garantizando tener
una corriente de cresta en el proceso de encender el Horno. El proceso de apagado de los motores también se debe hacer en forma
secuencial para no cortar bruscamente la circulación de aire caliente en el interior de la cámara de secado. El tablero cuenta con
borneras listas para conectar la red de suministro y 8 motores trifásicos. La potencia de cada motor eléctrico no debe superar los 3HP.
Contiene un PLC tipo compacto de entradas digitales y salida tipo relé, así como 8 contactores de 18 amperios. Objetivos: facilitar de
puesta en marcha del horno para secador de madera; garantizar la seguridad en las conexiones eléctricas; disminuir corrientes de
arranque y cumplir con las normas técnicas de suministro eléctrico en baja tensión. La metodología de aplicación es el método de
proyectos, el cual consiste en aplicación de seis fases, planteando como problema, para dar solución a la misma, se realiza la búsqueda y clasificación de la información. Resultados: evitar tener caídas de voltaje en la empresa cada vez que se enciende el horno
secador de madera; mejorar la calidad de presentación de los tableros de control eléctrico; reducir los riesgos para evitar accidentes
por descargas eléctricas y reducir el tiempo de montaje de los equipos de control para hornos el secador de madera.

PALABRAS CLAVES: listo para ser instalado. secador. madera.
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DESARROLLO DE APLICACIONES PARA
DISPOSITIVOS MOVILES
Informática Ciencias de la Computación.
Caren Vigil Patiño: carenvp1inf2010@hotmail.com
Arturo Soto Cervantes: ArturoSotoTV@hotmail.com
Sandra Vega Ibarra: Sandra-Vega70@hotmail.com
Antonio Acevedo Tinajero: iscAntonioAcevedo@hotmail.com
Felipe Alejos Ochoa Acosta: alejos.ochoaa@conalepgto.edu.mx

Conalep Plantel Acámbaro
Son una empresa dedicada al giro de telecomunicaciones y a la realización de páginas wml adaptadas para todo tipo de dispositivos
móviles. Dependiendo de los requerimientos del cliente diseñan la página, así como también diseñan páginas estudiantiles e informativas. Buscan mejorar la comunicación entre empresas e instituciones de un modo fácil y rápido que les permita establecer una
plena comunicación entre todo el equipo de trabajo. Una vez que el cliente los contrate, les da una entrevista para poder realizar un
análisis de los requerimientos que llevará la página, cuando ellos tengan los datos requeridos comenzaran a trabajar en su diseño y
después empezaran a desarrollar la página obteniendo un primer resultado para el cliente. Una vez finalizada, se realizan pruebas
para poder detectar algún error. Cuando hayan terminado las pruebas finales se le entrega la página en su última versión. En este
proyecto innovan el desarrollo y programación de páginas móviles de esa forma aprovechan más de la tecnología. Convirtiéndolos
en una empresa líder en programación de páginas a la medida de las necesidades de sus clientes. En conclusión esta empresa está
mejorando la comunicación de tal forma que sea más eficaz y rápida dándoles muchos beneficios a todas aquellas personas que
utilicen de ellas.

PALABRAS CLAVE: comunicación. móvil. página wml.
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DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA POTABLE
Tecnología Química, de Alimentos, de la Agroindustria y de la Bioenergía.
Cornejo, Rocío - rochi.cornejo@hotmail.com.ar
García, Aldana - aldana_garcia_94@yahoo.com

Orientador: Ramos, Marcelo Fabián - marceloframos@yahoo.com.ar
Escuela Nº4-081 Ing. Francisco Martín Croce – Santa Rosa – Mendoza
El consumo de agua con alta proporción de arsénico superior al máximo señalado por los criterios de potabilidad, pueden dar lugar
a una afección llamada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). En el departamento de Santa Rosa, hace años que la
población viene denunciando la presencia de arsénico en el agua potable, en concentraciones superiores a 0,01mg/l, máximo fijado
en su nueva regulación por el Código Alimentario Argentino. Por ello, se consideró relevante iniciar un estudio con el fin de determinar si el contenido de arsénico en agua potable de Santa Rosa es superior a 0,01 mg/l.; informar a la población las enfermedades
y trastornos que ocasiona la ingestión prolongada de agua, con tenores elevados de arsénico; y proponer tratamientos caseros e
industriales para disminuir el contenido de arsénico en el agua potable. Las alícuotas fueron obtenidas a partir de un muestreo
realizado en los últimos 10 meses, de tres pozos subterráneos, utilizados para el consumo humano, las cuales fueron enviadas a
analizar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI), donde la cuantificación de arsénico se realizo por el Método de
Espectrofotometría de Absorción atómica, por horno de grafito. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de
una prueba t de student, donde la hipótesis aprobar fueron Ho: µ = 0,01mg/l. y H1: µ > 0,01mg/l. Los resultados permitieron verificar que el contenido de arsénico, en los tres pozos, supera el límite de toxicidad establecidos por el Código Alimentario Argentino,
confirmando el alto grado de contaminación con arsénico que presentan las aguas subterráneas de la región y el peligro al que está
expuesta la población que en ella reside. Por lo tanto, se proponen tecnologías caseras e industriales para disminuir el contenido de
arsénico y realizar campañas de difusión entre la población informando sobre los peligros de su ingesta.

PALABRAS CLAVES: arsénico. espectrofotometría. agua subterránea. hidroarsenicismo.
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FACILITAR A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CENTRO
Germindo Afonso Furtado – germindocv@gmail.com
Edmilson Corsino Moreno Tavares – edmilsoncmtavares@gmail.com
Estevão Costa Cabral – ecabral85@gmail.com

Orientador: Mario Monteiro – mtutucv@gmail.com
Centro de Emprego e Formação Profissional da Variante – São Domingos
O projeto visa o aumento do desempenho no que diz respeito às solicitações e segurança de informações (notas, relatórios de faltas,
cadastramentos...) dos formandos; o principal objetivo é melhoramento do processo pedagógico, eficiência e eficácia nas avaliações; foram necessário seis etapas para a finalização do projeto (analise prototipagem, desenvolvimento, configuração e formação),
foram utilizadas algumas linguagens de programação e software de design e tratamentos de imagens, para o desenvolvimento da
aplicação em causa. Espera-se a curto, médio e longo prazo sensibilizar usuários a utilizar a aplicação, levar experiências a outros
centros e criar vínculos produtivos com o instituto que tutela centros de formações profissionais de Cabo verde. Ele trouxe muita
eficiência e eficácia no trabalho pedagógico, bastando um simples clique para ter algo que antes eram necessárias horas ou até
mesmo dias. Conclui-se que o projeto foi uma mais valia para o centro em todos os aspectos, partindo da gestão interna á gestão
externa do centro, podendo referir que beneficia a entidade local o seu tríplice aspecto, no que se toca a gestão social, econômica e
ambiental, apoia e melhora o conhecimento dos agentes comunitários e cria oportunidades para os agentes envolvidos darem contributos para o desenvolvimento econômico da comunidade e do país. Também tem um impacto positivo em relação ao ambiente
com a redução de presença de lixo.

PALAVRAS-CHAVE: gestão. pedagogia. tecnologia. formação. empreendedorismo.
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HORNO SOLAR
Ciencias Biológicas y Agrarias
Fernando Perulan - fer94_mza_@hotmail.com
Pablo Moya – pabloezequielmoya@hotmail.com
Elías Ortiz - lexs_bok@hotmail.com
Mariano Espinosa - marianoespinosa14@hotmail.com

Orientadora: Gabriela Mancuso – gabrielamancuso2004@yahoo.com.ar
Co-orientadora: Érica Laura Contreras – eriklaura2000@yahoo.com.ar
Escuela técnica: N° 4-121 “Técnicos Mendocinos” – Mendoza –Argentina
Este proyecto cumple con un compromiso ambiental, permitiendo satisfacer una necesidad básica (cocinar alimentos), evitando
el uso de energías contaminantes, con un importante ahorro energético, simplemente aprovechando al máximo el calor del sol,
y aplicando el principio del efecto invernadero, donde el calor atrapado, se mantiene, obteniendo como resultado la cocción de los
alimentos. El horno solar está elaborado con el fin de utilizar una energía alternativa, evitando el uso de otras contaminantes, se
construye con materiales y tecnologías sencillas evitando otras formas de contaminación, utilizando la madera, papel aluminio,
papel de diario, vidrio, entre otros. Se trabajó con el método científico, explicativo y experimental, midiendo cuantitativa y cualitativamente los resultados del prototipo, en las diversas pruebas realizadas y formulando cambios para mejorar su rendimiento.
Las pruebas se realizaron bajo un control riguroso para conocer bien el funcionamiento y las prestaciones del horno. El Horno Solar
implica un cambio importante de hábitos ya que requiere más tiempo de cocción, pero sus ventajas son tan claras que vale la pena
desarrollar estas ideas, con su consecuente impacto ambiental totalmente positivo. Las próximas variables a desarrollar son: llevar el
proyecto a comunidades que lo necesiten, por su realidad socioeconómica y geográfica, y experimentar con materiales innovadores.

PALABRAS CLAVE: energía alternativa. impacto ambiental. ventajas. ahorro energético.

FETEPS • 2012
273

HOTEL SÉNIOR CLUB
Ciencias Humanas, Sociales y Artes
Sandra Berenice Hermosillo Barbosa – hebs_94@hotmail.com
Evelyn Mariana García Rangel – evelyn_garcia.r@hotmail.com
Blanca Nayelli García Espinoza – nayelli_35@hotmail.com

Orientador: Alfonso Corona García – alcoga14@hotmail.com.mx
Conalep León II – León, Guanajuato – México
Hotel Sénior-club sería un establecimiento turístico de alta calidad, diseñado para una sociedad con poder adquisitivo y de consumo, con necesidades similares en el cuidado de la salud, diversión, deporte, cultura, recreación y el entretenimiento, en actividades
propias solo para personas adultas, por medio del turismo de salud activo, que es para todas aquellas personas que busquen no
sólo mantener sino incrementar su estado de salud físico y mental, a la vez durante sus vacaciones en diversas modalidades y
servicios. Los principales objetivos son dar a conocer el turismo de salud activo, con la integración versátil de servicios requeridos en
un nuevo concepto específico a segmentación (edad plenamente adulta); multiplicar el proyecto en diferentes países como hotel-escuela; manejo intenso de sustentabilidad y que sea autosuficiente a mediano plazo. La metodología utilizada fue la investigación
de campo y documental, encuestas y análisis de datos. Como estudiantes de la carrera de Hospitalidad Turística, se pudo percatar
de un nuevo nicho de mercado y de servicio potencial para el sector turístico dentro de la República Mexicana y Latino América
y que se debe trabajar directamente con escuelas del sistema de educación media superior a nivel internacional. Poniendo en
marcha un proyecto altamente sustentable que beneficie directamente a la naturaleza, enriqueciéndola y preparándola para generaciones venideras, ofreciendo al turismo mundial, una alternativa realmente innovadora, ajustada específicamente a un segmento
latente y potencial que demanda servicios profesionales e integradores.

PALABRAS CHAVE: turismo de salud activo. tesarrollo integral sustentable.
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HUEVOS NUTRACÉUTICOS
Salud y Seguridad
Nicolás Gabriel Sanz – correo electrónico: biblioagro@yahoo.com.ar
Pedro Nicolás Kovacic – correo electrónico: biblioagro@yahoo.com.ar

Orientador: Silvia Mijalenko – correo electrónico: biblioagro@yahoo.com.ar
Co-orientador: Juan B. Beltramino - correo electrónico: biblioagro@yahoo.com.ar
Escuela Agropecuaria Provincial N°1, Gobernador Gregores, Santa Cruz – Argentina
En la actualidad, es primordial brindar beneficios al ser humano por medio de los alimentos, por lo cual es necesaria la búsqueda
de características adicionales que le ofrezcan beneficios a la salud. El objetivo de este trabajo es enriquecer los huevos de gallinas
con omegas 3 y 6 mediante la inclusión en la dieta de las aves de semillas de lino (técnica ya demostrada) y comparar con la incorporación de llantén, (Plantago major), vegetal de esta región de Patagonia sur. Se trabajó con lotes de 10 aves, suministrándoles,
durante 45 días alimento balanceado comercial en un 90% y el 10% semilla de lino, a otro lote, un 90% de balanceado y el 10% de
llantén. Además, se tomó otro lote testigo. La semilla de lino, hojas y semillas de llantén se administraron trituradas. Se formaron
pools con los huevos recolectados a los 15, 30 y 45 días de ambos agregados y un tercer pool con los testigos. Las determinaciones
se realizaron en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, mediante cromatografía en fase gaseosa.
En los resultados, el contenido de C16:0 disminuyó con la inclusión de llantén, no así con la de lino. El resultado fue inverso para el
C18:0. La composición de la fracción omega 6 con la incorporación de llantén se incrementó en forma importante y no lo es en el
caso del lino. El omega 3 sufre mayores modificaciones logrando, para ambas inclusiones, aumentos de importancia que además
mejoran la relación omega 3:6. La inclusión de semilla y hojas de llantén propició una disminución en el porcentaje de ácido palmítico que es uno de los componentes lipídicos saturados y el enriquecimiento de la yema del huevo en omegas, mejorando también
la relación omega 3:6.

PALABRAS CLAVE: huevos nutracéuticos. llantén. omega 3 y 6.
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NEUTRALIZADOR DE TOXICOS DE TUBO
FLUORESCENTE LINEAL
Tecnología industrial e infraestructura
Raposio, Alexis Exequiel – aalex_22@hotmail.com
Gullo, Isaías Emanuel ¬– isaias_e_g@hotmail.com.ar
Gogol, Lautaro Gabriel - lautaro_elpapa@hotmail.com

Orientador: Morata, Dardo Heriberto – moratadardo@hotmail.com.ar
Co-orientador: Sosa, Hernán Gabriel - hernan_gsp@hotmail.com
Escuela 4-110 “Presidente Nicolás Avellaneda” – Palmira, Mendoza – Argentina
El propósito de este trabajo es la construcción de una máquina (modelo o prototipo) para empaquetar de manera segura, en el
menor volumen posible y con el menor consumo de energía, tubos fluorescentes lineales de 40 vatios en desuso, evitando así la
contaminación que producen sus elementos constitutivos cuando estos se desechan, favoreciendo además un traslado seguro para
su posterior reciclaje. (mercurio, fósforo, vidrio etc). Para esto, se desarrollaron mecanismos electromecánicos ensamblados en un
mismo aparato con el fin de cumplir las siguientes etapas: incorporación del tubo, aislamiento del medio, triturado y envasado.
Se aprovechó el alto vacío de los tubos para: disminuir el volumen de envasado, evitar la expulsión de residuos al medio, durante
el triturado y el uso de la energía o trabajo producido en el proceso de compensación de presión negativa. La elección de estas
luminarias para su tratamiento se hizo por ser las más difundidas en nuestro medio a nivel domiciliario, cuyo desecho termina con
la basura común. Se ha pensado en proveer de estas máquinas (fáciles de operar) a comercios dedicados a la venta de luminarias,
para asegurar a modo de recambio o similar la captación de los tubos agotados, cuando las personas realicen la compra para su
reemplazo. Serán también estos lugares los puntos de extracción de los paquetes con el material triturado por entes o empresas de
acopiado y/o reciclado del material contaminante.

PALABRAS CLAVES: tecnología. descontaminación. ahorro energético. reciclado. marketing.
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NIVELADOR DE TOMAS PARA MEDIDOR DE GAS
Tecnología industrial e infraestructura
Benítez Soria Wasiugton, Javier
Gracia, Rubén Enrique (garciarubenrique@yahoo.com)

Orientador: Lopez, Mariano (monosan84@hotmail.com)
Fundación UOCRA CFP Nº 404 – Partido de Moreno – Provincia de Buenos Aires
El armado de las baterías de medidores de gas de edificios suelen acarrear inconvenientes que se producen debido a una fallida
alineación de las tomas en las que se sujeta el medidor, pues, a la hora de la colocación de dichas tomas y ante la ausencia de herramientas que resulten adecuadas a la función requerida, lo que prima es la habilidad y buen pulso del instalador quien suele llegar a
buen puerto después de varios ensayos que resultaran fallidos. En la actualidad, para alinear las tomas se utilizan el metro, el pulso
y la experiencia. Surge entonces la necesidad de contar con una herramienta estandarizada que garantice la colocación correcta
de las tomas de entrada y salida conservando su alineación en los tres planos, para poder instalar el medidor de forma eficiente,
con ajuste al reglamento vigente. Soldando dos hierros ángulo que sirva de guía para una corredera muñida de una media unión,
y otra media unión fija a uno de sus extremos, se logra un nivelador para las tomas de entrada y salida de medidores. Para el uso
de esta herramienta, los pasos son: 1º) En toda instalación de gas tanto en batería de medidores como en regulaciones rígidas para
dos o más medidores, se cuenta con una de las tomas fijas a la que se conecta la media unión, que también se encuentra fija, del
extremo de la herramienta. 2º) por medio de la corredera, se desplaza la media unión móvil hasta la distancia necesaria de acuerdo
al tipo de medidor que se desee instalar. Como ambas media uniones se encuentran perfectamente niveladas tanto vertical como
horizontalmente se obtiene la correcta posición para ambas tomas del medidor, por lo que, se puede continuar con la instalación de
gas con la certeza de que han quedado alineados correctamente.

PALABRAS CLAVES: instalación. nivelador. gas. herramienta.
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PRENSADO AUTOMATICO DE ANZUELOS PARA CALAMAR
Tecnología Industrial
Juan Carlos Silva Pimentel – jsilva@senati.edu.pe
Edgard Jesús Nunura Rumiche - edgard_nunura131@hotmail.com

Orientador:
SENATI – CFP PIURA – Peru
El clima del medio ambiente de la zona costera del norte del Perú, propicia el desarrollo de una especie marina conocida con el
nombre de calamar gigante (Dosidicus gigas), los habitantes de los pueblos formados en dicha zona tienen como actividad económica principal la caza de esta especie para ser comercializados a las empresas pesqueras que la industrializan. Para ello los pescadores preparan un anzuelo en forma artesanal. El proyecto se basa en mejorar este proceso con el uso de un equipo automatizado.
El objetivo es diseñar un prototipo de máquina automatizada con mando: electro hidráulico y neumático para el prensado de anzuelos. Cuenta con 2 matrices superiores y un plato giratorio con 4 matrices que giran 90° permitiendo cambiar la posición de la corona
automáticamente por medio de un motor de 4 pasos, comandado por micro controlador; la extracción de la corona se realiza mediante un electroimán gobernado por un sensor inductivo. Los resultados: mejorar la competitividad de las empresas que se dedican
a la pesca de calamar, mejorar el método para el prensado de anzuelos de calamar, reducir costos de mano de obra en el proceso de
prensado de anzuelos para calamar. Se tomó conocimiento del problema, que consistía en la dificultad de fabricación del anzuelo de
calamar con el prensado artesanal, se planteó la solución mediante el diseño de un equipo de prensado automatizado, se procedió
a la fabricación del prototipo diseñado y se puso en marcha el sistema con resultados satisfactorios. Este equipo permitirá superar
la deficiencia que existe actualmente en la fabricación de los anzuelos de calamar gigante, se fabricarán en menos tiempo y con
menor costo, esto hará posible que los pescadores puedan realizar sus faenas de pesca en mejores condiciones con el consiguiente
mejor rendimiento de su producción.

PALABRAS CLAVE: el.calamar.de.humboldt.
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PRODUCTOS A BASE DE ESQUILMO
Ciencias Biológicas y Agrarias
Wendy Montserrat Banda Flores (mons129_peke@hotmail.com)
Wendy Nereyda López Barahona (wendy_jovi_7@hotmail.com)
Erick Bladimir López Barahona (vladimir7730@gmail.com)

Orientador: Alberto Montoya Rangel
CONALEP Salamanca – Guanajuato
La quema de este residuo es una práctica común en el sector agrícola, debido a que es una manera fácil de preparar la tierra para
la siguiente cosecha afectando la calidad de aire, provocando principalmente enfermedades respiratorias, pero además se disminuye la calidad de los suelos. La combustión libera sustancias toxicas al aire, las cuales conocemos como PM10, CO, CO2. Por lo tanto,
se proponen cuatro diferentes productos contribuyendo a la disminución de las emisiones contaminantes de esquilmo, siendo un
proyecto sustentable. El objetivo principal es reducir la contaminación causada por la quema del residuo y contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas. Metodología: Hojas de esquilmo: Verter trozos de hojas recicladas en un recipiente con agua y dejar
reposar, formar una pasta, mezclar la pasta con el esquilmo molido, extendiéndose en una plancha de aluminio para su secado, se
dobla en tamaño folder, aplicando varias capas de resistol sin olvidar los accesorios. Mesa ecológica: Crear una mesa base de tarimas
reutilizadas, forrar con el esquilmo seleccionado, por último definir los detalles del producto. CONALCOHOL: Fermentación del esquilmo, destilación del producto, redestilación del material fermentado, envasado y etiqueta del bioetanol. Artesanías ecológicas:
Moler finamente el esquilmo, disolverlos hasta que quede espeso, revolver el esquilmo con resistol y agua hasta formar una pasta
media húmeda, extender el cartón e ir colocando la pasta. Barnizar y decorar el producto. Es necesario fomentar una educación
hacia los agricultores del daño que ocasiona la quema de esquilmo a nuestro medio ambiente, brindando a los productores técnicas
y alternativas para el mejoramiento del suelo y el aprovechamiento del esquilmo en otras actividades, que adicionalmente puedan
generar otros ingresos.

PALABRAS CLAVE: pm10. emisiones de efecto invernadero. esquilmo.

FETEPS • 2012
279

PROTOTIPO FUNCIONAL DE UN LAVADORSEPARADOR DE PLÁSTICO PET
Tecnología Industrial
José Alexander Arevalo Briceño jose_arevalo3@hotmail.com
Arnold Brayan Venegas Palacios brayan_1293@hotmail.com

Orientador: Segundo Victor Chong Correa schong@senati.pe
SENATI, ZONAL LA LIBERTAD – Trujillo – Perú
La comercialización de botellas “plásticas” residuales para reciclaje, PET, constituye una de las actividades comerciales crecientes
en la ciudad de Trujillo que cobrando viene, cada día, más importancia. En la industrialización del reciclaje PET se tienen las siguientes etapas: picado, lavado, separación, secado y almacenamiento. El proyecto se centrará específicamente al subproceso de lavado
y separación del PET y Polietileno (residuos de tapas y etiquetas) por diferencia de densidades, a través de la operación unitaria de
decantación (separación solidó - solidó) con recirculación y reaprovechamiento de agua. La finalidad del proyecto es proponer una
solución tecnológica viable para el subprocesamiento industrial de lavado y separado del PET, a través de un prototipo funcional a
escala, ello demostrará la fabricación en escala real para su aplicación industrial dándole el valor agregado al PET para su posterior
comercialización, aumentando la rentabilidad comercial en nuestra localidad. Para lograr ello se formó un equipo multidisciplinario
en Química, Mecánica y Electrónica, a partir de técnicas y operaciones unitarias usadas en la actual industria de reciclaje ideando su
respectivo prototipo de prueba, mejorando la funcionalidad hasta lograr el prototipo final, presentado a los empresarios comercializadores de botellas PET y traído a la presente Feria Tecnológica FETEPS. Como conclusión de este proyecto podemos afirmar que
controlando el flujo laminar dentro de un mismo contenedor se logra separar eficientemente los plásticos de manera tal que se
reduzca las medidas de las maquinas industriales para este fin.

PALABRAS CLAVE: separador de pet. lavadora pet.
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Pryoecto Tecnológico: “JO & NI”
Tecnología Industrial e Infraestructura.
Casco, Jonás – fabian2112@hotmail.com.ar
Jurado, Nicolás – NicoYiyi@yahoo.com.ar

Orientador: Mendoza, Antonio – anmendozapm@yahoo.com.ar
Escuela Provincial de Educación Técnica n° 14 – Capiovi – Misiones – Argentina
El presente proyecto está destinado a desarrollar un Metegol electrónico, combinando lo lúdico y lo educativo, optimizando de esta
manera los saberes de los alumnos. El proyecto, joven e innovador, busca fomentar las capacidades de atención, concentración y
rendimiento en los estudiantes y quienes lo utilicen. La innovación que va a tener el trabajo consiste en que, al hacer un gol se activarán carteles luminosos indicando la puntuación respectiva a cada equipo mediante un circuito electrónico. Este tradicional juego,
consiste en una caja rectangular, con una base de madera (fibro-fácil) como campo de juego, con varillas para el desplazamiento
de los jugadores; con arcos en los extremos y, a los cuales se les coloca unas redes para atajar la pelotita. Para que el trabajo resulte
innovador le anexaremos el circuito eléctrico que tendrán la tarea, principalmente, de llevar la cuenta de los puntos obtenidos
en el juego. Asimismo se puede resaltar las razones para jugar al Metegol: alivia las tensiones (estrés, dolor de cabeza), fomenta
el diálogo con el compañero, favorece el diseño de estrategias, hace amigos, implica un esfuerzo intelectual y enseña actitudes
de respeto y convivencia para con los pares. Este trabajo será asesorado por el profesor Antonio Mendoza que orientará y guiará
con los circuitos electrónicos.

PALABRAS CLAVE: juego. electrónico. atención.
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QUÍMICA VERDE:
LA OPCIÓN PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE
Ciencias Biológicas y Agrarias
Valdez, Silvana Lorena valdezsilvana@hotmail.com
Baldiviezo, Belen Natalia belenbaldiviezo@hotmail.bom

Orientador: Miriam Gladis Valencia miriamgladisvalencia1234@gmail.com
Escuela Agrotécnica n°5 Julio Francisco Bracamonte – Fraile Pintado
Se observa que en nuestra localidad se realizan cultivos de hortalizas que emplean altas dosis de agroquímicos, que llevan al productor a endeudarse. debido a los altos costos de estos insumos para el campo; también se observó que estos químicos, como los
insecticidas matan a todos los microorganismos benéficos para la plantas, y dado que las parcelas agrícolas tiene su límite con las
yungas, esta matanza de insectos y demás especies, atenta contra la biodiversidad del ecosistema. Además la variedad de agroquímicos empleados, contribuye, a la contaminación en todas sus formas, incluyendo incidir hasta en la propia salud de las personas.
Al respecto, son numerosos los casos de personas intoxicadas, llegándose a registrar en 2011 un caso de muerte, ya que un agricultor
confundió el furadan, un potente insecticida con gaseosa. Los objetivos de esta investigación son demostrar los beneficios de realizar una agricultura agroecológica, realizar experiencias sobre la obtención de bioestimulantes y preparados caseros empleados en
las plantas y dar a conocer las técnicas empleadas para realizar una agricultura sustentable, resaltando la rentabilidad del proyecto.
Para realizar una propuesta diferente a la convencional, y así no tener los inconvenientes que plantea el cultivo intensivo, se planteó
los beneficios de seguir técnicas biodinámicas , empleando principios de la química verde, que básicamente son los mismos utilizados en agroecología, realizar la preparación del suelo con nutrientes que la planta necesita, una vez plantado fertilizar con té de
compost, emplear plantas repelentes y remedios caseros, estos vendrían hacer la base de una química verde. No menos importante
es la rotación de cultivos y la asociación.

PALABRAS CLAVE: biodiversidad. bioestimulantes. biodinámica. rentabilidad. sustentabilidad.
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RECIPLAST
(PROYECTO RECUPERADOR DE EXCEDENTES PLÁSTICOS)
Ciencias Biológicas y Agropecuarias
anamariazuluaga25@hotmail.com

Orientador – gerencia@cetasdi.edu.co
Co-orientador – academica@cetasdi.edu.co
CETASDI –Rionegro Antioquia – Colombia
RECIPLAST es un proyecto que se encargará de la recuperación de excedentes plásticos. Por su estructura molecular, el proceso de
descomposición de este material es extremadamente lento, tarda incluso más de 300 años. De esta forma, se contribuirá a mitigar
en parte, los problemas ambientales de la región del Oriente Antioqueño, generando una fuente de empleo estable para algunas
familias, facilitando la labor de las personas que se dedican al reciclaje. En la actualidad tienen que desplazarse hasta la ciudad
de Medellín para comercializar sus productos. Objetivo: Contribuir a la sostenibilidad ambiental por medio de la reutilización de
material plástico, disminuyendo la contaminación en un 35% en la Región del Oriente Antioqueño. La Metodología de investigación
utilizada es la Deductiva, para el desarrollo del proyecto se estudió la zona, consultando datos de consumo de plástico en la región
de Medellín y en el Oriente Antiqueño, determinando un mercado objetivo. Además se realizaron entrevistas a las empresas consumidoras de pasta obtenida de los excedentes plásticos recuperados, consultas por internet, métodos de recuperación de plástico,
para así analizar cuál es el mejor en cuanto a optimización de materia prima y conservación del medio ambiente. Se plasmó de forma escrita toda la documentación concerniente a la investigación. Resultados: 1.Beneficio aproximadamente de 4.691familias que
viven del reciclaje en la región del Oriente Antioqueño. 2. Generación inicial de 5 empleos directos. 3. Reducción en un 35% de los
residuos sólidos en la Región del Oriente Antioqueño. 4. Implementación de novedosos procesos en la recuperación de excedentes
plásticos en la región del Oriente Antioqueño. Conclusiones: El proyecto RECIPLAST, por su modelo de trabajo, puede ser replicado en otros países; la sostenibilidad ambiental es posible, si todos contribuimos aplicando buenas prácticas y generando cultura;
el reciclaje además de ser una actividad ambientalmente sana es económicamente rentable.

PALABRAS CLAVE: reciclar. plástico. sostenibilidad. ambiente.
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REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO EN EL AGUA
Tecnología Química, de Alimentos, da Agroindustria e da Bioenergía
Autor 1: Mariela Soledad Ormeño - correo electrónico- biblioagro@yahoo.com.ar
Autor 2: Dante Emanuel Ríos - correo electrónico- biblioagro@yahoo.com.ar

Orientador: Juan B. Beltramino - correo electrónico- biblioagro@yahoo.com.ar
Co-orientador: Daniel Lerda - correo electrónico- biblioagro@yahoo.com.ar
Escuela Agropecuaria Provincial N°1, Gobernador Gregores – Santa Cruz – Argentina
La porción de recursos hídricos usada para satisfacer el consumo humano, es cada vez más escasa. Uno de los problemas más
graves que enfrenta la utilización de agua subterránea y superficial es el contenido de elementos perjudiciales para la salud,
como es el caso del arsénico. Este elemento se encuentra combinado formando diversos complejos, posee dos estados de valencia
(III y V), siendo el primero un elemento de alta toxicidad. El objetivo de este trabajo es lograr reducir las cantidades de arsénico en
el agua para consumo humano, mediante el proceso de fotocatálisis heterogénea (FH) con dióxido de titanio (TIO2). La (FH) permite
la degradación e incluso mineralización, de contaminantes, mediante el uso de un semiconductor, una fuente de irradiación y la
presencia de oxigeno en el medio de reacción. Las muestras de agua a tratar fueron obtenidas en un establecimiento ganadero
ubicado en la zona próxima a Gobernador Gregores, Santa Cruz, Argentina. Las muestras de agua cruda y tratada fueron evaluadas
utilizando espectrofotometría de absorción atómica con los siguientes resultados: Agua Cruda: 0,1041 mg/l. Agua tratada: 0,0298
mg/l. Este resultado deberá ser complementado con determinaciones de los estados de valencia (III) y (V). Es posible también que
se produzca una variación estacional del elemento y otros elementos que pueden interactuar como el Fe. Sobre la efectividad del
TiO2 para reducir el Arsénico en el agua, se pude observar que logró una reducción próxima al 70% de dicho metaloide, es decir que
este método puede tener una aplicación satisfactoria.

PALABRAS CLAVE: agua. reducción arsénico. fotocatálisis heterogénea.
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SEMAFORO PARA CIEGOS
Proyecto Internacional
Garrido, Francisco Ezequiel – francigarrido_96@hotmail.com
Martinez, Emiliano Agustín - nano-14-5@hotmail.es

Orientador: Luna, Edgardo Ramón – edgardolr@hotmail.com
Orientador: Llanos, Javier – abbito368@yahoo.com.ar
Escuela 4-124 “Reynaldo Merin” – San Rafael – Mendoza – Argentina
Nuestro proyecto está destinado a las personas no videntes, para que puedan desplazarse por la ciudad, cruzar calles y avenidas sin
ayuda, ya que muchas veces no cuentan con ella. Nuestro propósito consiste en que una persona ciega pueda llegar a una calle y
activar un sistema sonoro que le indique si puede cruzar o no. Es un sistema electrónico que se puede adosar al los semáforos existentes. La persona ciega al llegar a una esquina, activa el sistema (señal) y suena un bip. Si esta en verde comienza a sonar un bip con
velocidad de acuerdo al tiempo transcurrido siendo muy rápido en los últimos 10 segundos, y si esta en rojo no emite ningún sonido.

PALABRAS CLAVE: mamífero. semáforo. podemos.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA DISCAPACITADOS
Tecnología Industrial e Infraestructura
Carlos Enrique Badilla – en_carlos_90@hotmail.com
Leonardo Soto Michel – leonardo35605@gmail.com
Leonardo Pallavicini – leonardo_pallavicini@live.com.ar

Orientador - Adriana Ruth Belarde - adrianabelarde@yahoo.com.ar
Co-orientador - Sergio Mauricio Brozovich - sergiobrozovich@yahoo.com.ar
Escuela Técnica Nº 4 -118 “San José” – Guaymallén – Mendoza – Argentina
El proyecto se refiere al diseño de una vivienda social con accesibilidad universal, adaptándose un sistema constructivo que utiliza
nuevas tecnologías. Con él se busca dar una respuesta integral a una necesidad “social” y “ambiental”, con la aplicación de nuevas “tecnologías”. Se propone una vivienda para personas con capacidades diferentes, donde sus actividades en la misma se vean
francamente facilitadas. Se utilizó un sistema constructivo aplicando nuevos requerimientos bioclimáticos y de sustentabilidad
ambiental, con el uso de material reciclado. Por ello, se realizó un diseño con acceso universal, a partir del desarrollo de un sistema
constructivo no tradicional, que prevé la aplicación de un panel a base de materiales reciclados obtenidos de desecho de cantera con
escombros molidos. También se propone el uso de energía solar y la recuperación de aguas grises y de lluvias. En lo metodológico,
se analizaron los datos obtenidos de censos, encuestas, código de edificación, aporte de profesionales de la salud, trabajadores
sociales, estudio de mobiliarios especiales, análisis ergonométrico de distintos casos, características del clima, situación sísmica y
estudios higrotérmicos. Se estudió las alternativas constructivas aplicadas, en Mendoza, por el Instituto Provincial de la Vivienda
y distintos sistemas constructivos no tradicionales actuales. A partir del estudio, se generó una idea innovadora, tanto en el diseño
como en lo tecnológico, para atender a los requerimientos de personas con necesidades especiales y la creación, mediante pruebas
y ensayos, de un panel ignífugo, antisísmico y con buena capacidad térmica. Actualmente la construcción de viviendas sociales
como política pública, satisface parcialmente estas necesidades de accesibilidad, requisitos bioclimáticos y de sustentabilidad.
La propuesta brinda una solución integral a las problemáticas descriptas; mejora la calidad de vida y brinda un mayor vínculo
con la naturaleza. Finalmente, la idea se presentó ante los organismos gubernamentales para su desarrollo.

PALABRAS CLAVES: arquitectura. accesibilidad. constructivo. bioclima. sustentabilidad.
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SISTEMA MECÁNICO MULTIUSO
Tecnología Industrial
Torres Mozombite, Salomón – Shalito70@Hotmail.com
Maldonado Panaifo Álvaro Martin – 201597@senati.pe

Orientador: Grimaldo Grandez Marin – ggrandez@senati.edu.pe
SENATI – ZONAL LORETO – Iquitos
La problemática existente en los talleres de metalmecánica dedicados a realizar trabajos de rolado de platinas en carpintería metálica y calderería Se resuelve con esta propuesta de contar con una herramienta sencilla para el rolado de platinas y para el trazado
en el diseño de cuerpos cilíndricos u otras formas. Permitiendo diseñar y usar la creatividad para nuevos diseños en el área de
carpintería metálica. El dispositivo mecánico consiste en un equipo de estructura metálica con componentes mecánicos, como engranajes, pines, bocinas, rodamientos, y pernos cuya función es doblar a la platina de acero logrando cambiar su aspecto de lineal
a circular pudiendo obtenerse diferentes dimensiones. Además puede ser utilizado como instrumento para el trazado de líneas que
pueden converger en diferentes ángulos. Los objetivos son: facilidad de manejo, productividad asegurada; calidad en el acabado
de los productos; mejorar las condiciones de trabajo del personal y despertar la creatividad en nuevos modelos para satisfacción
del cliente. La metodología de aplicación es el método de proyectos, el cual consiste en aplicación de seis fases, planteando como
problema, para dar solución a la misma, se realiza la búsqueda y clasificación de la información. Con la información disponible se
planifican y se decide el proceso para después realizar la ejecución del proyecto, sobre ello se aplica el control de calidad de los
productos y procesos y finalmente se evalúa los resultados para identificar las mejoras o ajustes a realizar. Resultados: la reducción
de tiempo en las operaciones de fabricación; mejorar la calidad de presentación ofreciendo una gama de modelos para satisfacción
del cliente; reducir los riesgos para evitar accidentes por sobre esfuerzos; tener una herramienta sencilla, útil y económica en los
talleres; herramienta multiuso que puede ser usado como herramienta de taller y para la enseñanza.

PALABRAS CLAVE: multiuso. fácil manejo. seguridad. productividad.
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TACTUS ULTRARUBRUM, PIZARRÓN INTERACTIVO
DE BAJO COSTO
Tecnología Industrial e infraestructura
Luis Adrián Flores Vázquez - stalkerla@hotmail.com
Omar Guadalupe Frausto Mendoza - omar13_gfm@hotmail.com
José Diego Guillen Proa - diego_proa1819@hotmail.com

Orientador: Emmanuel Francisco Alcaraz García – emmfra@hotmail.com
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, Plantel León II – León, Guanajuato – México
Los pizarrones interactivos o pantallas táctiles son delicadas, costosas y de difícil manejo, si no hay capacitación, no se pueden
mover, no están al alcance de todos, no es fácil encontrar instituciones educativas con una de ellas en todas las aulas. Además mantenimiento y refacciones costosas, actualmente existen diversas tecnologías con el mismo fin, el diseño de pizarrones interactivos.
Al contar con un pizarrón interactivo de bajo costo es posible la masificación de esta tecnología, se puede implementar una sala de
capacitación virtualmente en cualquier sitio, donde las condiciones ambientales lo permitan; la capacitación es rápida, de fácil manejo, libre de mantenimiento, y mas económica que una pantalla comercial, con movilidad, y de fácil instalación, no corre peligro de
daños. Los alumnos se dedicaron a realizar una investigación de campo, al comenzar a examinar información referente a las señales
de comunicación inalámbricas, específicamente, infrarrojas y de radiofrecuencia bluetooth. Buscaron información relativa a como
generar de manera controlada una señal infrarroja, lo siguiente fue identificar, que tipo de dispositivo incluía un receptor infrarrojo
y bluetooth a la vez, lo cual lo encontraron en un control de videojuego; el siguiente paso fue determinar si existían aplicaciones
comerciales o de software libre que permitieran recibir las señales emitidas por el dispositivo. Con el conocimiento adquirido, fabricaron diversos tipos de plumas infrarrojas hasta determinar los modelos más acordes por su funcionalidad, ergonomía y costo. En el
caso del software se evaluaron puntos como la compatibilidad con el sistema operativo seleccionado. Todo esto les permitió lograr
la implementación de un pizarrón interactivo de bajo costo.

PALABRAS CLAVES: pizarrón. Interactivo. Infrarrojo. Bluetooth. costo.
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TALLER DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA DOCENTES
Ciencias Humanas Sociales y Artes
Claudio Quiroz Troncoso – claudio.quiroz@uisek.cl
Paulina Jara Guzmán – jara.pauly@gmail.com
Viviana Gutiérrez Moris – vivigmoris@gmail.com

Orientador: Claudio Quiroz Troncoso – claudio.quiroz@uisek.cl
Universidad Internacional SEK, Pedagogía en Matemáticas – Santiago – Chile
Los cambios paradigmáticos en educación, el fácil acceso a Internet y a la tecnología, hacen necesaria una educación más cercana
a la sociedad, alineada a los adelantos tecnológicos. Sin embargo ¿Están los docentes actualizados y capacitados para afrontar
estos cambios sociales y las actualizaciones que emanan del Ministerio de Educación? ¿Cómo ser un aporte frente a los cambios
educacionales? La Matemática aplicada surge como una necesidad de orientar la utilización de la Matemática en distintos escenarios sociales, haciendo uso de herramientas tecnológicas para su desarrollo y comprensión. Mejorar en evaluaciones nacionales e
internacionales y aumentar la comprensión de la matemática, incita a reestructurar el orden y los contenidos abordados durante
la formación escolar (5 a 18 años) reflejándose en el último ajuste curricular que implementó el ministerio de Educación de Chile a
contar del año 2012. Sin embargo, estos cambios obvian la importancia de detectar si los docentes egresados hace más de 15 años,
manejan recursos tecnológicos para el alumno de hoy. La propuesta educativa de formación continua que se plantea, tiene como
objetivo principal disminuir la brecha en el uso de tecnología en la Matemática Aplicada con softwares libres por docentes que
actualmente ejercen en aulas chilenas. La metodología utilizada fue un programa de actualización curricular utilizando pizarras digitales, computadores y softwares gratuitos como Geogebra. Se desarrollaron 16 sesiones presenciales y 24 e-learning; el producto
fue crear una propuesta educativa por docente e implementarla en Aula; la experiencia fue asombrosa, los docentes parecían niños
al ver y recordar cosas simples que se creían olvidadas. El resultado, docentes con mayor creatividad, mejor dominio de contenidos
y disposición a utilizar recursos tecnológicos en las clases. Se concluye que la interdisciplinaridad, TICS y Matemáticas es una gran
estrategia para abordan la multifactorialidad de la educación del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: matemática. tics. geogebra. educación. sociedad.
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TIEMPOS NUEVOS, TABLA NUEVA
Tecnología Química
Miranda, Leonardo DNI 38.808.429
Diribarne, Ingacio nacho-diribarne@hotmail.com

Orientador: Castaño, Carlos M. picopampa@hotmail.com
E.P.E.T Nº2 General Pico – Provincia de La Pampa
La Tabla helicoidal ascendente es una nueva forma de presentar los elementos químicos que difiere notablemente de las tablas
actuales, obteniendo con esta nueva manera de representación de los elementos químicos una mejor comprensión. Al igual que
las tablas convencionales se ordenan a través del número atómico creciente. Su representación es tridimensional. Comienza con el
elemento hidrógeno (H) número atómico uno y va aumentando con cada elemento hasta llegar al último. El elemento hidrógeno,
en las tablas modernas es una irregularidad al aparecer junto a los metales del grupo I, y si bien presenta un electrón en el último
nivel de energía, como los elementos de la familia de los metales alcalinos, pero la mayoría de sus propiedades físicas y químicas
son más parecidas a los elementos del grupo 17 (halógenos), anomalía que se salva con la tabla helicoidal que ubica al hidrógeno
al principio, pero no compartiendo el grupo de los metales. Los elementos parecen evolucionar desde el hidrógeno y el recorrido de
cada vuelta del espiral, equivale a un periodo de las tablas conocidas, pero ésta se va agrandando en cada vuelta, por dos razones, la
cantidad de elementos químicos va variando en número y también lo hace la masa atómica de los mismos. En esta tabla se evidencia
además, el tamaño atómico, dato que en las tablas debe leerse e interpretarse a través de las masas atómicas, que por presentar
los elementos con casillas iguales no deja ver esta situación. Con esta nueva forma de representación los elementos de transición
interna (lantánidos y actínidos) están incluidos en el cuerpo de la tabla formando un bucle y no separados. También permite además
interpretar más fácilmente las uniones iónicas debido a la equidistancia que existe desde lo no metales, como desde los metales a
los gases nobles.

PALABRAS CLAVE: tabla. elementos químicos. tridimensional.
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Projetos de
Destaque

. Aprendendo a Ensinar
. Estudo de viabilidade técnico econômico
de uma marina
. Eu quero aquele sapato
. Mentes que brilham
. Patrimônio e Arte
. Plantando verde e amadurecendo história
. Reciclando atitudes e preservando boas idéias
. Baja SAE
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